Novinky

september
október

K lepšiemu zdraviu prispievame
aj skvelými cenami.
bolesť chrbta

Bolesť
Poznáte
z TV

Poznáte
z TV

- 21 %

horčík
26,62 €

Poznáte
z TV

- 20 %

2099 €

14,01 €

1119 €

18,80 €

1539 €
102,60 €/kg

- 18 %

+

Pri kúpe
Voltaren Forte
2,32 % gél, 150 g
získate
športové hodinky
len za 0,01 €

magnerot® – vaše magnézium
v oranžovej krabičke!

Voltaren Forte 2,32 % gél, 150 g
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. Ľahko otvárateľný uzáver.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.

Milgamma® N, 100 cps
Liek Milgamma® N obsahuje vysoké dávky vitamínov
B1 (benfotiamín), B6 a B12, ktoré podporujú regeneráciu
poškodených nervov, čím pomáha riešiť príčinu bolesti
chrbta.
Liek na vnútorné použitie.

magnerot®, 100 tbl
Dopĺňať magnézium je veľmi dôležité v každej životnej
situácii. Liek magnerot® je jediné magnézium s kyselinou
orotovou, vďaka ktorej sa lepšie vstrebáva.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát magnéziumorotátu.

Prechladnutie, chrípka
Poznáte
z TV

- 18 %

11,10 €

Bolesť hrdla

Poznáte
z TV

09 €

9

Poznáte
z TV

+

7,13 €

655 €

Pri kúpe
PARALEN® GRIP
získate
Muconatural
complete
len za 0,01 €

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť, 24 tbl
+ Muconatural complete sirup proti
kašľu, 120 ml
V ponuke aj PARALEN® GRIP, 24 tbl

Theraflu prechladnutie a chrípka,
14 vreciek
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Účinne
odstraňuje väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia,
ako sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov a upchatý
nos. Prášok na prípravu horúceho nápoja.
Liek na vnútorné použitie.

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť
Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia
• Horúčka • Bolesť hlavy • Upchatý nos • Bolesť hrdla
• Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti

TANTUM VERDE® Mint, 20 tvrdých pastiliek
Teraz v akcii všetky lieky TANTUM VERDE®
TANTUM VERDE® – Vaše eso na bolesť hrdla!

PARALEN® GRIP
• Horúčka • Bolesť hlavy • Upchatý nos • Bolesť hrdla
• Navyše tlmí aj suchý kašeľ

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

Lieky na vnútorné použitie.

Lieky na orálne použitie. Obsahujú benzydamíniumchlorid.

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. septembra do 31. októbra 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.

bolesť

7,36 €

- 18 %

4,91 €

19 €

4

605 €

4,50 €

369 €

20 cps

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules,
20 kapsúl
V akcii aj NUROFEN Rapid 400 mg Capsules,
10 kapsúl

- 18 %

30 tbl

BRUFEN® 400, 30 tbl
V akcii aj BRUFEN® 400, 50 tbl

Flector EP 25 mg, mäkké kapsuly, 20 cps

* V porovnaní s obalovanými tabletami NUROFEN.

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal,
znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov
a menštruačné bolesti. Ibuprofen sa rýchlo absorbuje
z gastrointestinálneho traktu.

NOVINKA: Mäkké kapsuly s účinnou látkou diklofenak
epolamín v tekutej forme. Tekutý obsah sa rýchlo vstrebáva
a uľavuje od bolesti chrbta, zubov, menštruačných
a reumatických ťažkostí.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Liek na perorálne použitie. Obsahuje ibuprofen.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje diklofenak epolamín.

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča
horúčku pri chrípke a zápaloch horných ciest dýchacích.
2X RÝCHLEJŠIA ÚĽAVA OD BOLESTI*

bolesť
9,35 €

- 18 %

769 €

Poznáte
z TV

76,90 €/kg
100 g

- 18 %
9,38 €

769 €

6,53 €

- 26 %

Ibalgin® Duo Effect, 100 g

485 €

48,50 €/kg

Flector EP náplasť, 5 ks

V akcii aj Ibalgin® Duo Effect, 50 g

DOLGIT krém, 100 g

Ibalgin® Duo Effect – unikátna kombinácia 2 účinných
látok potláča bolesť, zmierňuje zápal a urýchľuje
vstrebávanie modrín.

Dolgit krém je vysoko efektívny v lokálnej liečbe
reumatických i nereumatických bolestí pohybového
systému. Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum.

Flector EP náplasť lieči podvrtnutia, natiahnutia, bolesti
svalov, šliach, kĺbov či chrbtice. Účinne zmierňuje
zápal a opuch. Stačí ju nalepiť priamo na miesto bolesti.
Pôsobí počas 12 – 24 hodín.

Liek na vonkajšie použitie.

Liek na vonkajšie použitie – dermálny krém. Obsahuje ibuprofén.

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diklofenak epolamín.

kolagén

Bolesť

15,47 €

Poznáte
z TV

+

1339 €
18,03 €

1565 €

Pri kúpe
Diclobene 140 mg,
10 náplastí získate
Diclobene 140 mg,
5 náplastí len
za 0,01 €

Diclobene 140 mg, 10 liečivých náplastí
+ Diclobene 140 mg, 5 liečivých náplastí
Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom,
pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov
končatín až na 12 hodín.

Colafit, 60 kociek

Upozornenie na zmenu názvu lieku! V najbližšej dobe
bude liek dostupný pod novým názvom Olfen 140 mg.

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých,
ľahko prehĺtateľných kociek.
Balenie na 2 mesiace užívania – stačí len 1 kocka denne.
Bez farbív a prídavných látok.

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Výživový doplnok.
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GelActiv 3-Collagen Forte, 60 cps + 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.
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.

STE UNAVENÍ A MÁTE STRES?
Výživové doplnky

Control Stress** 30 tbl

Pri kúpe

LEN ZA 1 CENT

FORTE* 50 tbl

*Horčík a vitamín B6 prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnej funkcii psychiky.
** Obsahuje extrakt z Rhodiola rosea, ktorý prispieva k odolnosti voči stresu. Obsahuje tiež horčík,
vitamín B6 a vitamín B9, ktoré prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy.
MAT-SK-2000127 - 1.0 - Dátum vypracovania: 07/2020

Bolesť hrdla

KAŠEĽ
Pri kúpe
ERDOMED® 225 mg
získate
TANTUMGRIP
s pomarančovou
príchuťou
len za 0,01 €

ERDOMED 225 mg,
20 vreciek1) + TANTUMGRIP
600 mg/10 mg prášok
na perorálny roztok
s pomarančovou príchuťou,
10 ks2)
®

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)

10,11 €

855 €

+

STREPSILS Med a Citrón, 36 pastiliek
V akcii aj iné lieky STREPSILS
Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám po 1 minúte.*
Zníženie bolesti v hrdle po 5 minútach.
* Na základe štúdie in-vitro.

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

Lieky na vnútorné použitie.

Bolesť hrdla u detí

Imunita

Starostlivosť o pokožku

250 €

7,65 €

665 €
pastilky
L.SK.MKT.CC.06.2019.
0907

13,33 €

1155 €

junior-angin, 24 pastiliek na cmúľanie

115,50 €/kg
100 g

V akcii aj junior-angin sirup, 100 ml
a junior-angin lízanky, 8 ks
Expert na bolesť v hrdle u detí!
• Uľavuje od bolesti v hrdle
• Upokojuje podráždené sliznice
• Vo forme jahodových pastiliek pre deti od 4 rokov,
čerešňového sirupu pre deti už od 1 roka alebo
vo forme jahodových lízaniek pre deti od 3 rokov
Zdravotnícke pomôcky.

Vitamín D3 400 IU pre deti, 30 cps
Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí a zubov,
k správnemu fungovaniu svalov a imunitného systému.
Prispieva k normálnej hladine vápnika v krvi a jeho
správnemu vstrebávaniu.
Výživový doplnok.

Bepanthen® Baby, 100 g
V akci aj Bepanthen® Baby, 30 g
• Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenín
• Na každodennú starostlivosť
• Stará sa o prsné bradavky namáhané dojčením
Kozmetický výrobok.

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

Prechladnutie, chrípka

670 €

Nádcha
5,26 €

455 €

9,20 €

09 €

7

- 23 %
Vitamín D3 2000 IU, 60 cps
Výživový doplnok s obsahom vitamínu D3. Vitamín D
prispieva:

COLDREX Horúci nápoj Citrón, 10 vreciek

• k správnemu fungovaniu imunitného systému;

V akcii aj iné lieky COLDREX

• k udržaniu zdravých kostí, zubov a správnemu
fungovaniu svalov;

MUCONASAL® plus, 10 ml

• k normálnej hladine vápnika v krvi a jeho správnemu
vstrebávaniu.

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

Výživový doplnok.

Lieky na vnútorné použitie.

Liek na vstrekovanie do nosa. Obsahuje tramazolíniumchlorid.

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche
a prechladnutí. Navyše osvieži vôňou mäty.

kašeľ
Poznáte
z TV

- 18 %

+

6,61 €

509 €
50,90 €/l

Pri kúpe
Stoptussin, 50 ml
získate
Nasal Duo Active
1,0/50 mg/ml
len za 0,01 €

5,71 €

69 €
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Solmucol
200 mg

Solmucol 200 mg, 20 vrecúšok

Akcia platí
do 30. 9. 2020

Stoptussin, 50 ml
+ Nasal Duo Active 1,0/50 mg/ml, 10 ml

V akcii aj Solmucol 90, sirup 90 ml

V akcii aj Stoptussin sirup, 180 ml
+ Nasal Duo Active 0,5/50 mg/ml, 10 ml

Solmucol lieči ochorenia horných a dolných dýchacích
ciest. Rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje
vykašliavanie. Pôsobí antioxidačne a protizápalovo.
Neobsahuje cukor, laktózu, ani lepok.

Stoptussin – správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným
látkam. Tíši dráždivý kašeľ, chráni pred ďalším dráždením
ku kašľu, riedi hlien, a tým napomáha vykašliavaniu.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje N-acetylcysteín.

Robitussin Antitussicum, sirup 100 ml
V akcii aj iné lieky Robitussin

Stoptussin sú lieky na vnútorné použitie.
Nasal Duo Active sú lieky na nazálne použitie.

STOP suchému kašľu.
Účinná úľava od suchého dráždivého kašľa, bez cukru,
príjemná višňová príchuť.
Pre dospelých a deti od 6 rokov.
Liek na perorálne použitie. Obsahuje dextrometorfániumbromid.

kašeľ
7,02 €

Chrípkové stavy
a prechladnutie

575 €

28,08 €

2435 €

47,92 €/l

5,29 €

459 €

- 18 %

45,90 €/l
Ambrobene
15 mg/5 ml

Ambrobene 15 mg/5 ml, 100 ml

- 23 %

TUSSIREX sirup, 120 ml

OSCILLOCOCCINUM®, 30 dávok

V akcii aj Ambrobene 7,5 mg/ml, 100 ml
a Ambrobene 30 mg, 20 tbl

• Sirup na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím

Ambrobene – pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého
kašľa.

• Rýchla úľava
V akcii aj TUSSIREX Junior sirup, 120 ml

Oscillococcinum je homeopatický liek, tradične sa používa
pri liečbe chrípkových stavov (horúčka, prechladnutie,
bolesti). Dávkovanie je rovnaké pre všetky vekové kategórie,
vrátane tehotných žien a detí.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ambroxoli hydrochloridum.

Zdravotnícke pomôcky.

Liek na vnútorné použitie.
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• Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ

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.

Vitamín C

8,86 €

69 €

7

4,77 €

1x

415 €

DENNE

5,56 €

485 €

Uvoľňuje zahlienenie

48,50 €/l

CELASKON® tablety 250 mg, 100 tbl

Uľahčuje vykašliavanie

Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke
a nachladnutí. Zvýšená potreba užívania je napr. aj
v tehotenstve, pri dojčení, športe, namáhavej práci,
po úrazoch alebo u fajčiarov. Podporte svoju imunitu
pravidelným užívaním.

Zmierňuje kašeľ
Mucosolvan® Junior a Mucosolvan® Long Effect sú voľnopredajné lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ambroxoliumchlorid.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
MAT-SK-2000093 - 1.0 - Dátum vypracovania: 07/2020

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu askorbovú.

Nádcha
5,75 €

11,57 €

99 €

4

1005 €
74,44 €/l

5,60 €

OLYNTH® PLUS
1 mg/50 mg/ml
nosová roztoková
aerodisperzia, 10 ml

- 18 %

V akcii aj iné lieky
OLYNTH®

459 €
PHYSIOMER Hypertonický,
nosový sprej 135 ml

Otrivin Menthol 0,1 %,
nosová roztoková
aerodisperzia 10 ml

4 v 1:
Uvoľňuje upchatý nos
Urýchľuje hojenie poranenej nosovej sliznice
Chráni nosovú sliznicu
Bez obsahu konzervačných látok
Liek na podanie do nosa. Obsahuje xylometazolíniumchlorid
a dexpantenol.

V akcii aj iné nosové spreje PHYSIOMER

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.

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 podanie do nosa. Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

Zdravotnícke pomôcky.

Vitamín C

760 €

330 €

14,32 €

99 €
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100 + 20 cps

GS Vitamín C 1000 + šípky, 100 + 20 tbl

Vitamín C 1000 mg, 20 šumivých tabliet

Vitamín C 500 mg, 60 cps

Vitamín C podporuje imunitu a prispieva k zníženiu
miery únavy a vyčerpania. Navyše obohatený o prírodnú
silu šípok. Unikátna tableta TIME-RELEASE zaisťujúca
postupné uvoľňovanie.

Prípravok obsahuje 1000 mg vitamínu C. Táto dávka je
pre telo významnou oporou obzvlášť v období zvýšeného
výskytu vírusov a baktérií, pri nachladnutí, strese,
vysokej fyzickej aktivite, pobyte v znečistenom prostredí
i pri rekonvalescencii. Príchuť brusnica alebo malina.

Vitamín C s postupným uvoľňovaním. Vitamín C prispieva
k normálnej funkcii imunitného systému, k zníženiu
miery únavy a vyčerpania a k normálnej tvorbe kolagénu.
Taktiež prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom
a zvyšuje vstrebávanie železa.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

V akcii aj GS Vitamín C 1000 + šípky, 50 + 10 tbl

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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Dentálna hygiena

Meranie krvného tlaku

Omega 3

Všetky produkty
značky LACALUT
za výhodnú cenu.

79,61 €

6889 €

- 20 %

Digitálny tlakomer OMRON M3
+ adaptér zdarma

LACALUT zubné pasty a ústne vody,
rôzne druhy

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.

Zubné pasty a ústne vody Lacalut sú kozmetické výrobky.

Zdravotnícka pomôcka.

Obnova buniek

590 €

Omega 3,
90 cps

DHA prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu
a dobrého zraku, spoločne s EPA prispievajú
i k správnej funkcii srdca, pričom priaznivý účinok sa
dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.
Výživový doplnok.

Zaspávanie, spánok

Starostlivosť o vlasy

43,60 €

19,54 €

3565 €

1599 €
PARANIT
radikálny

- 18 %

- 18 %
11,32 €

NEOSPAN forte, 45 tob

985 €

PARANIT radikálny proti všiam a hnidám,
sprej 100 ml + šampón 100 ml + hrebeň zadarmo

45 tob

Odstráňte 100 % vší jedinou 10 minútovou aplikáciou!
Klinicky preukázaný účinok. Obsahuje radikálny sprej proti
všiam a hnidám, šampón po ošetrení a hrebeň navyše.

Carnosine komplex 900 mg, 60 tbl

V akcii aj NEOSPAN forte, 15 tob

Obsahuje bioaktívny peptid L-Karnozín, ktorý podporuje
obnovu buniek. Navyše obsahuje 6 ďalších overených
látok so silným antioxidačným účinkom, ktoré podporujú
vitalitu, činnosť mozgu a regeneráciu buniek.

NEOSPAN forte obsahuje extra dávku valeriány lekárskej
a pomarančovníka horkého, pre ľahšie zaspávanie
a kvalitnejší spánok. Funkčnosť prípravku dopĺňajú
bylinné extrakty, vitamíny B1, B2, B6 a horčík.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

NOVINKA
2,17 €

189 €

V akcii aj PARANIT REPELENT preventívny sprej proti
všiam, 100 ml
Biocídny výrobok.*

Bylinné zmesi

Dezinfekcia

Zdravotnícka pomôcka.

Inkontinencia

2,58 €

3,35 €

225 €

295 €

8,29 €

679 €

50 ml

30 ml

- 18 %
5,02 €

REVITANUM – antivírusový
dezinfekčný gél na ruky,

15 €
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41,50 €/l
100 ml

LEROS zdravá pleť, konope & fialka,
bylinný čaj 20 x 1,5 g
Konopná zmes s fialkou a lopúchom, ktorá prečistí
a rozžiari vašu pleť. Obsahuje kofeín. Nevhodné pre deti
do 12 rokov, tehotné a dojčiace ženy.
V akcii všetky funkčné čaje radu LEROS NATUR

TENA Lady Pants Noir L, 8 ks

Antivírusový dezinfekčný gél s obsahom alkoholu
až 70 %. Vďaka obsahu glycerínu a kyseliny hyalurónovej
nedráždi a nevysušuje pokožku.

Funkčné čaje LEROS: dajte šancu bylinným zmesiam
a nechajte ich blahodarne pôsobiť na svoj organizmus.
Funkčné čaje radu LEROS NATUR sú 100 % prírodné,
bez umelých látok a aróm.

Prvé čierne inkontinenčné nohavičky TENA Lady Pants
Noir, ktoré vyzerajú ako spodná bielizeň. Nohavičky
poskytujú ochranu proti pretečeniu moču, vlhkosti
a zápachu. Vďaka čiernej farbe sú diskrétne, zároveň sú
jemné k pokožke a nedráždia ju.

Biocídny výrobok.* Obsahuje ethanol.

Výživové doplnky.

Zdravotnícka pomôcka.

30 ml, 50 ml, 100 ml

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

Hnačka

Komplex laktobacilov

Probiotiká

440 €

4,62 €

16,34 €

1369 €

99 €

3

60 + 20 cps

GS Superky probiotiká, 60 + 20 cps
V akcii aj GS Superky probiotiká, 30 + 10 cps

Laktobacily 9,
14 cps

Smecta®, 10 vreciek
Lieči príznaky náhlej hnačky u dospelých a detí
od 2 rokov podávaný spolu s rehydratačným roztokom.
Lieči príznaky dlhodobej hnačky a bolesti spojené
s funkčnými ochoreniami čreva u dospelých.

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

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 3 g diosmektitu.

Unikátny komplex 9 odolných kmeňov probiotík.
21 miliárd životaschopných mikroorganizmov* v dennej
dávke (2 kapsuly). Navyše selén pre podporu imunity
a prebiotiká.
* Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.
Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Pálenie záhy

TRÁVENIE

Pečeň
7,69 €

19,07 €

69 €
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1649 €

555 €
20 ml

Iberogast , 20 ml
®

V akcii aj Iberogast®, 50 ml a 100 ml
Nadúvanie? Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo
žalúdočno-črevné kŕče? Nevoľnosť? Bolesť žalúdka?
Vyskúšajte bylinný liek Iberogast.
Prináša efektívnu úľavu vďaka rýchlemu vstrebávaniu.
Iberogast. 1 liek na 6 tráviacich problémov.
Liek na vnútorné použitie. Je zložený z kvapalných extraktov
rôznych častí bylín.

KRčové žily, hemoroidy

Essentiale®
300 mg

L.SK.MKT.CC.07.2019.0910

6,37 €

L.SK.MKT.CC.02.2020.1039

50 tbl

Talcid®, 50 žuvacích tabliet
V akcii aj Talcid®, 20 žuvacích tabliet
Dômyselná pomoc pri pálení záhy!

Essentiale® 300 mg, 100 cps

• rýchlo uľaví od pálenia záhy

• má predĺžený účinok

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

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje hydrotalcit.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú esenciálne fosfolipidy.

• neutralizuje kyselinu v žalúdku podľa jej množstva
• chráni žalúdok a jeho sliznice

Metabolizmus glukózy

Cholesterol

18,47 €

- 18 %

1599 €

20,22 €

1655 €
11,20 €

DIAMizin Gurmar, 50 cps
V akcii aj DIAMizin Gurmar, 150 cps

Flebaven® 500 mg, 90 tbl
Flebaven® lieči prejavy žilového ochorenia: bolesť,
opuch, pocit ťažkých nôh či nočné kŕče. Tiež lieči
príznaky akútneho hemoroidálneho ochorenia.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 500 mg mikronizovaného
diosmínu.

969 €
50 cps

Štandardizovaný výťažok účinných látok
z rastliny Gymnema Sylvestre, ktorá je v prírodnom
lekárstve Orientu tradične používaná mnoho storočí
pri ťažkostiach spojených s diabetom.
Účinné látky prispievajú k optimálnej hladine glukózy
v krvi a znižujú chuť na sladkosti, čím napomáhajú
redukovať nadváhu.

TEREZIA Čierny cesnak, 60 cps

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu
a lipidov v krvi. Je tiež významným antioxidantom
a podporuje imunitu a činnosť srdca. Fermentovaný
(čierny) cesnak obsahuje niekoľkokrát viac aktívnych
látok ako biely cesnak. Bez zápachu a ostrej chuti.

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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Vitamíny a minerály
pre deti

imunita

Multivitamíny
8,54 €

739 €

10,95 €

895 €

cmúľacie
tablety

- 18 %
Marťankovia PROimun 3+,
30 cmúľacích tabliet

RAKYTNÍČEK multivitamínové želatínky,
rôzne druhy

V akcii aj Marťankovia PROimun 3+ AKUT, drink
5 vrecúšok a Marťankovia PROimun 1+, sirup 150 ml

Želé tablety na žuvanie s príchuťou pomaranča sú
komplexom 10 vitamínov (A, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C,
D3, E) a zinku. Obsahuje cukry a sladidlo.

Zmes bylinných extraktov na podporu imunity pred
a počas rizikových období s výťažkami z bazy čiernej
a šípok a s vitamínom C na podporu funkcie imunitného
systému obohatené o betaglukány z prírodných zdrojov.
Vhodné pre deti od 3 rokov.

RAKYTNÍČEK multivitamínové želatínky sú unikátne nielen
svojou ovocnou chuťou, obsahujú totiž 20 % ovocnej šťavy,
ale i vysokým obsahom 9 vitamínov. Bez konzervačných
látok, umelých sladidiel a pridaného farbiva.
Na výber MORSKÝ SVET, DŽUNGĽA, RAKYTNÍK,
HRUŠKA, VIŠŇA. V akcii aj nové vegánske želé
RAKYTNÍČEK Trpaslíci s príchuťou divoké ovocie
a RAKYTNÍČEK Škriatkovia s príchuťou marakuja.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok so sladidlami.

Výživové doplnky.

50 €
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Pluskáči, 50 želé tabliet

imunita

750 €

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

990 €
Plusimun, 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.

Obsahuje rastlinné extrakty z liečivých bylín
pamajoránu obyčajného a rozchodnice ružovej, plodov
kardamónu obyčajného a huby húsenice čínskej, ktoré
majú priaznivý vplyv na obranyschopnosť organizmu.
Prípravok je obohatený o včeliu materskú kašičku,
ktorá je známa svojimi priaznivými účinkami na ľudský
organizmus.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Radi vám poradíme. Nájdete nás v PLUS lekárni LIMBA,
Podtatranská 2501, Poprad.

Multivitamíny

Vitamíny, minerály

Správne riešenie z čísla 7/8:

9,81 €

05 €
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12,30 €

949 €

- 18 %
NOVINKA

PHARMATON® MAN ENERGY 30+, 30 tbl
V akcii aj PHARMATON® WOMAN ENERGY 30+, 30 tbl

Na posilnenie imunity odporúčam výživový doplnok
Plusimun, ktorý má jedinečné zloženie. Okrem rastlinných
extraktov obsahuje aj včeliu materskú kašičku, ktorá má
pozitívny vplyv na imunitný systém.
Mgr. Michal Pribilinec

- 23 %
Centrum pre mužov, 30 tbl

Sudoku: 3267 4275 3797
Vecné ceny získali: Monika K. z Kobýl, Antónia K.
z Kežmarku, Viera K. z B. Bystrice
Tajnička: Človek má päť zmyslov. Koľko má
nezmyslov, to sa nedá spočítať.
Vecné ceny získali: Vincent K. z Oščadnice,
Ivana P. z Popradu, Veronika G. zo Sačurova
Osemsmerovka: Väčšinou sa tučnie od šťastia.
Vecné ceny získali: Renáta Ž. z Nových Sadov,
Darina H. z P. Bystrice, Michaela L. z Kamenice
nad Cirochou

V akcii aj Centrum pre ženy, 30 tbl

Výživové doplnky so špeciálnym zložením, ktoré
zodpovedá špecifickým potrebám mužského alebo
ženského organizmu.

Kompletné multivitamíny s vitamínmi, minerálmi
a stopovými prvkami, vytvorené špeciálne pre potreby
moderných mužov alebo žien na podporu imunity,
energie a zdravých svalov. Bezgluténové, bez cukru.

Výživové doplnky.

Výživové doplnky.

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

