Január/február 2021

PF
Prechladnutie, chrípka
Poznáte
z TV

+

Poznáte
z TV

nádcha

969 €

11,15 €

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

V ponuke aj PARALEN GRIP, 24 tbl

Lieky na vnútorné použitie.
* Zdravotnícka pomôcka.

V akcii aj iné lieky Olynth®
Rýchlo uvoľňuje upchatý
nos. Zvlhčuje nosovú
sliznicu vďaka trom
zvlhčujúcim látkam.
Bez obsahu konzervačných látok. Dlhodobý účinok
až 10 hodín
Liek určený na podanie do nosa.
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

Liek na vnútorné použitie.

Poznáte
z TV

Poznáte
z TV

415 €

6,69 €

Dorithricin

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

Unikátna kombinácia 4 účinných látok – paracetamol na
tlmenie bolesti a zníženie horúčky, antihistaminikum
proti príznakom alergie, dekongestívum proti
upchatému nosu a vitamín C.

579 €

Bolesť hrdla?

5,25 €

Olynth® HA

THERAFLU prechladnutie a chrípka,
14 vreciek

685 €
7,85 €

459 €

Akcia platí
do 31. 1. 2021

®

PARALEN GRIP chrípka a bolesť
• Horúčka • Bolesť hlavy • Upchatý nos • Bolesť hrdla
• Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti
PARALEN® GRIP
• Horúčka • Bolesť hlavy • Upchatý nos • Bolesť hrdla
• Suchý kašeľ

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

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

Poznáte
z TV

4,79 €

41,50 €/l

Poznáte
z TV

kašeľ?

Stoptussin

Jediné voľnopredajné antibiotikum na trhu.

Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam.

Dorithricin, 20 tvrdých pastiliek je liek na orálne použitie.

STOPTUSSIN, perorálne roztokové kvapky, 50 ml je liek
na vnútorné použitie.

zápalové ochorenIe?
Calcium chloratum – TEVA

Generáciami overený liek na podporu liečby
zápalového procesu.
Calcium chloratum – TEVA, 100 ml je liek na vnútorné
použitie s účinnou látkou dihydrát chloridu vápenatého.

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. januára do 28. februára 2021 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.

EU Ecolabel : SK/028/001

Prosíme zbierať použitý papier
na opätovné použitie.

K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami

www.pluslekaren.sk

nádcha

395 €
4,55 €

459 €

475 €

5,29 €

5,65 €

525 €

- 16 %

6,19 €

Otrivin MENTHOL 0,1 %, nosová roztoková
aerodisperzia, 10 ml1)
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. Pomáha
rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. Aplikácia ráno
a večer zaistí úľavu od upchatého nosa až na 24 hodín.
V akcii aj Otrivin PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml, nosová
roztoková aerodisperzia, 10 ml
Novinka. Jeden sprej s trojitým účinkom. Vďaka obsahu
2 účinných látok uvoľňuje upchatý nos, hojí a chráni
poškodenú nosovú sliznicu.
Lieky na podanie do nosa.
1)
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

nádcha

mar rhino 0,1% nosový sprej, 15 ml
V akcii aj mar rhino 0,05% nosový sprej, 15 ml

MUCONASAL® PLUS, 10 ml
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche
a prechladnutí. Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu.
Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.

Nosový sprej na zníženie opuchu nosovej sliznice
a zmiernenia príznakov nádchy. S obsahom morskej
vody z Islandu. Obsahuje liečivo xylometazolín, ktoré
uvoľňuje upchatý nos.

Liek na vstrekovanie do nosa. Obsahuje tramazolíniumchlorid.

Lieky na použitie do nosa. Obsahujú xylometazolín.

Nádcha a hygiena nosa

Ušné kvapky

529 €
6,49 €

959 €

- 18 %

- 17 %

10,99 €

985 €

11,85 €

98,50 €/l

Aliamare, izotonický aerosolový roztok
s morskou vodou, 100 ml

STÉRIMAR Cu, 50 ml

V akcii aj STÉRIMAR Na upchatý nos, 50 ml

Aliamare obsahuje 0,2 % kyselinu hyalurónovú
a izotonickú morskú vodu. Prirodzene zvlhčuje, čistí
a pomáha regenerovať sliznicu nosa poškodenú
zápalom. Vhodný pre deti od 1 mesiaca veku aj pre
dospelých.

Zdravotnícke pomôcky.

Zdravotnícka pomôcka na použitie do nosa.

Morská voda obohatená o meď, pôsobí protizápalovo.
Vhodný pri častej a opakovanej nádche na dlhodobé
použitie. Bez obmedzenia veku. 100 %-ný prírodný.

DOLORgit med ušné kvapky, 10 ml
Zmierňujú bolesť, začervenanie a svrbenie.
Ušné kvapky slúžia na podporné ošetrenie pri
ťažkostiach vonkajšieho ucha. Účinná látka glycerín
pôsobí proti opuchom, zmierňuje bolesti a vytvára film.
Zdravotnícka pomôcka.

Kašeľ

Chrípka, nachladnutie

L.SK.MKT.CC.03.2018.0690

Poznáte
z TV

745 €

9,55 €

Pri kúpe ACC® LONG,
šumivé tablety,
10 ks získate
ACC® Long Instant,
10 vreciek len za
0,01 €

- 22 %

35 €

7

+

Poznáte
z TV

8,49 €

20 tabliet

ASPIRIN-C, 20 šumivých tabliet
V akcii aj ASPIRIN-C, 10 šumivých tabliet

COLDREX MAXGRIP LESNÉ OVOCIE,
10 vreciek
V akcii aj iné lieky COLDREX

ACC® LONG, šumivé tablety, 10 ks
+ ACC® Long Instant, 10 vreciek

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

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

ACC® LONG šumivé tablety rozpúšťajú hlien a uľahčujú
vykašliavanie. Majú rýchly nástup účinku. Vhodné
od 14 rokov, stačí 1 tableta denne.

Liek na vnútorné užitie.

Liek na vnútorné použitie.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú acetylcysteín.
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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.

www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

Bolesť
Poznáte
z TV

65 €

4

555 €

youtube.com/pluslekaren

6,75 €

5,29 €

- 18 %

- 17 %

1159 €

- 23 %

13,99 €

115,90 €/kg

1355 €
17,55 €

Voltaren Forte 2,32 % gél, 100 g

1)

V akcii aj Voltaren Rapid 25 mg, 20 mäkkých kapsúl

2)

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg, 30 cps
Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké
kapsuly. Pri bolesti hlavy, chrbta, kĺbov a bolestivej
menštruácii.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Voltaren Forte 2,32 % – 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.
Voltaren Rapid 25 mg – rýchla a účinná úľava od bolesti
chrbta, svalov a kĺbov. S protizápalovým účinkom.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum 		
diethylaminum.
2)
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje diclofenacum kalicum.
1)

10 náplastí

Diclobene* 140 mg, 10 liečivých náplastí
V akcii aj 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.
* Upozornenie na zmenu názvu lieku! V najbližšej dobe bude liek
dostupný pod novým názvom Olfen 140 mg.

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Bolesť

609 €

7,09 €

30 cps

315 €

3,69 €

375 €

4,55 €

BRUFEN® 400, 30 tbl

- 18 %

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 30 cps

30 tbl

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

V akcii aj BRUFEN 400, 50 tbl

Panadol Extra Novum, 24 tbl

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.

Panadol Extra Novum proti miernej až stredne silnej
bolesti: hlavy vrátane migrény, zubov, chrbta a pri
menštruačných bolestiach. Vďaka technológii Optizorb
uvoľňuje účinnú látku už do 5 minút.

Liek na perorálne použitie. Obsahuje ibuprofen.

Liek na vnútorné použitie.

®

Poznáte
z TV

Poznáte
z TV

* V porovnaní s obalovanými tabletami NUROFEN

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

459 €

- 18 %

5,29 €

45,90 €/l

579 €
7,05 €

48,25 €/l

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

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

2X RÝCHLEJŠIA ÚĽAVA OD BOLESTI*

Kašeľ

+

1)

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

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

349 €
4,05 €

TUSSIREX sirup, 120 ml
Ambrobene 30 mg, 20 tbl

• Sirup na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím

V akcii aj Ambrobene 15 mg/5 ml, 100 ml
a Ambrobene 7,5 mg/ml, 100 ml

• Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ

Ambrobene – pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého kašľa.

V akcii aj TUSSIREX Junior sirup, 120 ml

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ambroxóliumchlorid.

Zdravotnícke pomôcky.

• Rýchla úľava

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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www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

75 €

7

8,89 €

youtube.com/pluslekaren
Bolesť

555 €
6,35 €

1x

DENNE

555 €
6,35 €

55,50 €/l

Uvoľňuje zahlienenie
Uľahčuje vykašliavanie

CETALGEN 500 mg/200 mg, 20 tbl

Zmierňuje kašeľ
Mucosolvan® pre dospelých 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-2000092 - 1.0 - Dátum vypracovania: 07/2020

Dvojitá sila proti bolesti a horúčke. Liek sa používa
na krátkodobú liečbu stredne silnej bolesti spojenej
s bolesťou hlavy, chrbta, menštruačnou bolesťou,
bolesťou zubov, nachladnutím a chrípkou.
Liek na vnútorné použitie.

Bolesť hrdla
Poznáte
z TV

+

19 €

od 6
51,58 €/l

6,75 €

120 ml

629 €

001 €

7,25 €

Platí pri kúpe
neo-angin®

35 €

6

7,49 €

Strepsils Med a Citrón, 24 pastiliek

TANTUM VERDE® Mint,
20 tvrdých pastiliek

neo-angin bez cukru, 24 pastiliek
+ HYGIENICKÝ GÉL NA RUKY, 50 ml*
®

V akcii aj iné lieky Strepsils

Na bolesť v krku jednoducho Neo-geniálny!
• Lieči bolesť v krku
• Dezinfikuje ústnu dutinu

TANTUM VERDE – Vaše eso na bolesť hrdla!

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám
a kvasinkám po 1 minúte*. Zníženie bolesti v hrdle
po 5 minútach.

Rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla.

* Na základe štúdie in-vitro

Lieky na orálne použitie. Obsahujú benzydamíniumchlorid.

Liek na vnútorné použitie.

Lieky na miestne použitie v ústach a v hrdle.
* Kozmetický výrobok.

Teraz v akcii všetky lieky TANTUM VERDE

®

®

Bolesť hrdla

Bolesť hrdla u detí

• Potláča zápal
V akcii tiež príchuť čerešňa a šalvia (všetko bez cukru).

Multivitamíny

679 €
7,85 €

895 €

69 €

6

10,95 €

7,65 €

- 18 %

pastilky

669 €
7,69 €

645 €
7,45 €

junior-angin PRE DETI, 24 pastiliek
V akcii aj junior-angin LÍZANKY PROTI BOLESTI
HRDLA, 8 ks a SIRUP PRE DETI, 100 ml

RAKYTNÍČEK multivitamínové želatínky,
rôzne druhy

V akcii aj OROFORTE MENTHOL, tvrdé pastilky, 20 ks

Vo forme jahodových pastiliek pre deti od 4 rokov,
čerešňového sirupu pre deti už od 1 roka alebo
jahodových lízaniek 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 vegánske želé RAKYTNÍČEK
Trpaslíci divoké ovocie a RAKYTNÍČEK Škriatkovia
marakuja.

Lieky na vnútorné použitie.

Zdravotnícke pomôcky.

Výživové doplnky.

OROFAR, tvrdé pastilky, 24 ks alebo
OROFAR, orálna aerodisperzia, 30 ml
OROFAR prináša úľavu pri bolesti hrdla a pri bolesti
v ústnej dutine. Je vhodný aj na použitie na afty.
Obsahuje benzoxóniumchlorid a lidokaíniumchlorid.

4

Expert na bolesť v hrdle u detí!
• Uľavuje od bolesti v hrdle
• Upokojuje podráždené sliznice

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.

K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami

Bolesť hrdla

Kalciový sirup
29 €

4

www.pluslekaren.sk

29 €

6

4,89 €

42,90 €/l

645 €
7,39 €

95 €

5

7,15 €

6,85 €

NOVINKA
Orocalm Forte 3 mg/ml
orálna roztoková aerodisperzia, 15 ml
V akcii aj Orocalm 1,5 mg/ml orálna roztoková
aerodisperzia, 30 ml

Kalciový sirup, 100 ml
Rokmi overený, najpredávanejší* ochutený kalciový
sirup, s unikátnou jemnou vanilkovou chuťou.
Pomáha a chutí deťom od narodenia i dospelým!
Vhodný i pre tehotné a dojčiace ženy. Organická
mikronizovaná forma účinnej látky zvyšuje biologickú
dostupnosť, a tým aj účinnosť.

hydro pastilky, 20 ks

* MAT/09/2020 IQVIA™

Prvá voľba pre vaše hrdlo – účinná a šetrná! Zmierňuje
bolesť hrdla, zachrípnutie, dráždenie na kašeľ.
Uľaví namáhaným hlasivkám, zvlhčí suché hrdlo.
Vhodné i pre deti od 6 rokov a tehotné a dojčiace ženy.

Výživový doplnok.

Zdravotnícka pomôcka.

Mieri priamo na silnú bolesť v krku!
• Uľaví od akútnej silnej bolesti v krku s bolestivým
prehĺtaním
• Pôsobí priamo v mieste bolesti a zápalu
• Zmenšuje opuch v krku
• Praktická dlhá tryska pre presné nasmerovanie
na miesto bolesti
Lieky na miestne použitie v ústach a v krku.
Obsahujú benzydamin hydrochlorid.

KAšEľ

49 €

6

595 €

609 €

7,55 €

32,45 €/l

549 €

6,85 €

6,65 €

29,75 €/l

54,90 €/l

- 17 %

7,05 €

30,45 €/l

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

STODAL, sirup, 200 ml
Homeopatický liek, ktorý sa tradične používa
na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu.
STODAL obsahuje až 9 účinných látok. Žiadne interakcie
(vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.
Neutlmuje a obvykle nevyvoláva tráviace ťažkosti.
Liek na vnútorné použitie.

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 STOPKAŠEĽ MEDICAL PASTILKY Dr. Weiss, 24 ks1)
1)
2)

Zdravotnícke pomôcky.
Výživový doplnok.

HORčíK

875 €

Robitussin ANTITUSSICUM na suchý dráždivý kašeľ
7,5 mg/5 ml sirup1), 100 ml
Efektívne uľavuje od suchého dráždivého kašľa
u dospelých a detí od 6 rokov.
Robitussin JUNIOR na suchý dráždivý kašeľ 3,75 mg/5 ml
sirup1), 100 ml
Efektívne uľavuje od suchého dráždivého kašľa deťom
už od 2 rokov.
Robitussin EXPECTORANS na vykašliavanie 100 mg/5 ml
sirup2), 100 ml
Uvoľňuje hlien a napomáha odkašliavaniu.
Pre dospelých a deti už od 2 rokov.
1)
2)

- 22 %

10,15 €

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dextrometorfániumhydrobromid.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje guajfenezín.

Bylinné čajové zmesi

579 €
7,45 €

119 €
1,39 €

MAGNESIUM B-KOMPLEX GLENMARK,
100 + 20 tbl ZADARMO
MAGNESIUM B-KOMPLEX GLENMARK vďaka horčíku
a vitamínom skupiny B znižuje únavu a vyčerpanie
a pomáha k normálnej činnosti svalov. 2 tablety denne
pre optimálne vstrebanie horčíka.
Výživový doplnok.

MAGNE-B6® tbl obd, 50 tbl

PULMORAN, 20 x 1,5 g

Obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka
ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa.

• nervozitu, únavu, podráždenosť;

Doplnková liečba.
Pomocný liek pri chorobách horných dýchacích ciest.
Pôsobí antisepticky, uľahčuje odkašliavanie. Zápar
sa môže použiť aj na kloktanie alebo inhaláciu. Tento
produkt je registrovaným liečivom a je možné ho kúpiť
iba v lekárňach.

• svalové kŕče, tŕpnutie.

V akcii všetky LEROS farmaceutické bylinné čajové zmesi

Liek na vnútorné použitie.

Lieky na vnútorné použitie.

MAGNE-B6® zlepšuje pri nedostatku horčíka napr. tieto
príznaky:

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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K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami

www.pluslekaren.sk

Komplex laktobacilov

Laktobacily

499 €
Akciové balenie –
20 tbl ZDARMA

45 €

10

12,35 €

30 + 10 cps

BIOPRON 9 Premium, 30 + 10 cps

Laktobacily 9,
14 cps

LACTOSEVEN, 100 + 20 tbl zdarma

V akcii aj BIOPRON 9 Premium, 60 cps

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

Prémiový komplex živých mikroorganizmov
s fruktooligosacharidmi na ideálnu podporu vašej
celkovej pohody a rovnováhy črevnej mikrobioty.
Vaša denná dávka života počas a po liečbe antibiotikami.

Laktobacily s vitamínom D na posilnenie imunity
s jedinečným zložením až 7 rôznych kmeňov baktérií
mliečneho kvasenia. Vhodný pri oslabení imunity
a počas ATB liečby.
Neobsahuje cukor, laktózu ani lepok.

Výživový doplnok.

Výživové doplnky.

Výživový doplnok.

Pečeň

Imunita, trávenie

1755 €

1669 €

19,09 €

19,25 €

- 17 %

Essentiale® 300 mg

1399 €

16,89 €

60 + 20 cps

HLIVA USTRICOVITÁ + LACTOBACILY,
AKCIA 1 + 1

GS SUPERKY PROBIOTIKÁ, 60 + 20 cps

60 + 60 cps

V akcii aj GS SUPERKY PROBIOTIKÁ, 30 + 10 cps

Essentiale® 300 mg, 100 cps

Hliva ustricovitá s deklarovaným obsahom betaglukánov
118,2 mg obohatená 3 kmeňmi probiotických kultúr
a šípkami na podporu imunity a správneho trávenia
vo výhodnom akciovom balení.

Unikátny komplex 9 odolných kmeňov probiotík.
21 miliárd životaschopných mikroorganizmov v dennej
dávke (2 kapsuly). Navyše selén pre podporu imunity
a prebiotiká.

Essentiale® 300 mg je určený pacientom s poškodením
pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-metabolického
poškodenia pečene a pri zápale pečene.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú esenciálne fosfolipidy.

Trávenie

V akcii aj Essentiale® forte 600 mg, 30 cps

Vyčerpanie a únava

605 €

579 €

6,95 €

B-komplex Forte, 100 tbl
Degasin, 32 mäkkých kapsúl
Prináša úľavu pri črevných a brušných ťažkostiach.

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.

Zdravotnícka pomôcka.

Výživový doplnok.

Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti.
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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.

Staráme sa o Vaše zdravie vo viac ako 530 lekárňach po celom Slovensku.
Odvykanie od fajčenia

785 €
9,05 €

79 €

29

+

32,39 €

2 x 13,2 ml

Nicorette Spray 1 mg/dávka,
orálna roztoková aerodisperzia,
2 x 13,2 ml
®

2175 €
24,85 €

V akcii celé portfólio Nicorette®

NiQuitin CLEAR 21 mg, transdermálna náplasť, 7 náplastí1)
+ NiQuitin Mini 4 mg, 20 tvrdých pastiliek2)

VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA.
Účinkuje rýchle a túžbu po cigarete uhasí po
30 sekundách*. Zmierňuje chuť na cigaretu
a abstinenčné príznaky spojené s ukončením
fajčenia. Umožňuje plynule reagovať na potrebu
doplnenia nikotínu v tele. Dovoľuje postupné
znižovanie dodávanej dávky nikotínu.

V akcii aj iné lieky NiQuitin
Kombinovaná terapia pre účinnejší spôsob odvykania od fajčenia. Kombinácia
transdermálnych náplastí a perorálnych foriem nikotínu je účinnejšia ako samostatná
transdermálna náplasť.
1)

* Pri použití dvoch dávok.

2)

Liek na podanie do úst. Obsahuje nikotín.

Starostlivosť o vlasy

Vitamíny, minerály

2399 €

69 €

11

Vši, hnidy

399 €

27,75 €

13,39 €

Liek na vonkajšie použitie.
Liek k užitiu v ústnej dutine.
Lieky obsahujú nikotín.

- 18 %

4,89 €

1449 €

- 18 %

17,59 €

144,90 €/l

Vlasové hnojivo, 60 tbl alebo 150 tbl

PARANIT EXTRA SILNÝ SPREJ, 100 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.

V akcii aj iné produkty PARANIT

1

zinok, 2 vitamín B5, 3 biotín

Výživový doplnok.

V akcii aj Vlasové hnojivo šampón, 150 ml
Kozmetický výrobok.

NATURVITA BIOSIL PLUS, 60 tbl

Odstráni vši do 5 minút. Obsahuje faktor na ochranu proti
všiam (LPF), ktorý vo vlasoch vytvára pre vši nepriaznivé
podmienky a chráni pred opakovanou nákazou až do
72 hodín*. Klinicky preukázaná 100 % účinnosť*.
Dermatologicky testovaný, bez silikónov.

Kombinácia vitamínov a minerálov pre krásne a zdravé
vlasy a nechty.

* Ochrana faktorom LPF a pedikulicídna aktivita boli preukázané na základe
údajov ex vivo. PARANIT SPREJ zabíja 100 % vší a takmer 100 % hníd.

Výživový doplnok.

Zdravotnícka pomôcka.

Inkontinencia

Opary

659 €
7,65 €

245 €

2g

2,99 €

- 18 %

Herpesin krém, 2 g
V akcii aj Herpesin krém, 5 g
Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí a tváre
u dospelých a detí.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje aciklovir.

www.pluslekaren.sk
facebook.com/pluslekaren
instagram.com/pluslekaren
youtube.com/pluslekaren

TENA Lady Maxi Night, 6 ks
Nová vložka TENA Lady Maxi Night je špeciálne
navrhnutá na ochranu pri úniku moču v noci. Zadná
časť vložky je až o 44 % širšia ako predná, vďaka čomu
poskytuje zvýšenú ochranu počas spánku.
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.
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www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren

Imunita
Poznáte
z TV

- 19 %

849 €

99 €

4

789 €

9,69 €

Zinkorot® – zinok, ktorý lieči

Plusimun, 60 cps

Zinkorot má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, ktorá
sa môže prejaviť zvýšenou náchylnosťou k infekciám
v chladnejšom období.

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.

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.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát zinkumorotátu.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Zinok 15 mg, 100 tbl
Zinkorot®, 50 tbl

Imunita

Imunita

299 €

749 €

Vitamín D3 2000 IU, 60 cps
Výživový doplnok s obsahom vitamínu D3. Vitamín D
prispieva:
• k správnemu fungovaniu imunitného systému;
• k udržaniu zdravých kostí, zubov a správnemu
fungovaniu svalov;
• k normálnej hladine vápnika v krvi a jeho správnemu
vstrebávaniu.
Výživový doplnok.

Vitamín D3 patrí medzi vitamíny rozpustné v tukoch
a ide o jednu z najdôležitejších foriem zo skupiny
vitamínov D. Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Tento vitamín prijímame v potravinách,
hlavne živočíšneho druhu, predovšetkým sa však tvorí
v pokožke, a to pomocou UVB slnečného žiarenia, ktoré
je jeho najdôležitejším zdrojom. V zimnom období odporúčam doplniť jeho príjem aj formou výživových doplnkov.

Mgr. Eva Šuľanová
Radi vám poradíme. Nájdete nás v PLUS lekárni DIVÍN,
Dr. Janského 658/6, Divín

Vitamín C
xx €
x,xx €
99
€

x
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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.

419 €
4,79 €

*

Vitamín C 500 mg, 60 cps

CELASKON® tablety 250 mg, 100 tbl

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.

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

Výživový doplnok.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu askorbovú.

Expresne rýchly
e-shop

www.etabletka.sk

*Doprava ZADARMO pri nákupe nad 24,90 €.

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.

