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 Od roku 2015 Vám prinášame kvalit-
né produkty s logom PLUS LEKÁREŇ. 
Aktuálne máme v ponuke viac ako 80  
produktov, ktoré s radosťou prinášame 
do PLUS lekární vo Vašom meste. 
Pod logom PLUS LEKÁREŇ ponúkame 
komplexnú starostlivosť pre všetkých čle-
nov Vašej rodiny. Máme širokú ponuku 
výživových doplnkov (vitamíny, minerály, 
čaje, bylinné sirupy, atď.), zdravotníckych 
potrieb, ale aj kozmetických výrobkov.

 
Hlavným cieľom PLUS LEKÁRNE je kva-
lita, preto spolupracujeme len s  certi-
fikovanými dodávateľmi zo Slovenska 
a  Čiech. Kvalitu si overujeme nezávislými 
testami, no najdôležitejšia je pre nás spät-
ná väzba od Vás, našich zákazníkov. 
Našou prioritou je Vaša spokojnosť a  tak 
náš tím deň čo deň pracuje na zlepšovaní 
a  inovovaní produktov, aby sme Vám po-
skytli to najlepšie pre Vaše zdravie. Neustá-
le rozširujeme sortiment o nové produkty 
a prispôsobujeme sa tak Vašim potrebám. 
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Vitamín C 500 mg
60 cps

Vitamín C 1000 mg
100 tbl
Prípravok je obohatený o extrakt 
zo šípok ruže vráskavej a bioflavo-
noidy z pomarančovníka horkého. 
S postupným uvoľňovaním.

S postupným uvoľňovaním.

Vitamín C 250 mg 
100 tbl
Vitamín C prispieva k normálnej funkcii 
imunitného systému, k zníženiu miery 
únavy a vyčerpania a k normálnej tvorbe 
kolagénu.
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IMUNITA IMUNITA

Vitamín C 500 mg 
20 šumivých tabliet

Vitamín C 1000 mg 
20 šumivých tabliet

Vitamín C komplex + 
Acerola + Šípky + Zinok 
20 vrecúšok

Významná opora obzvlášť v období zvýšeného výskytu vírusov a baktérií, pri nachladnutí, strese, 
zvýšenej fyzickej aktivite, pobyte v znečistenom prostredí i pri rekonvalescencii.

pomaranč limetka a grep malina brusnica

pomaranč

Prípravok je vhodným doplnkom pre posilnenie 
imunity a pri respiračných ťažkostiach. V prak-
tických jednorazových vrecúškach, ktoré umož-
ňujú vysoko komfortné užívanie bez nutnosti 
zapíjania, s príchuťou pomaranča.
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IMUNITA

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

Plusimun
60 cps

Vitamín A+D
5 000 IU / 400 IU, 30 cps

Železo 20 mg + vitamín C
100 tbl

Zinok 15 mg
100 tbl

Vitamín D3
2000 IU, 60 cps

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

Obsahuje rastlinné extrakty z lieči-
vých bylín pamajoránu obyčajného
a rozchodnice ružovej, plodov karda-
mónu obyčajného a huby húsenice 
čínskej, ktoré majú priaznivý vplyv na 
obranyschopnosť organizmu. Prípravok 
je obohatený o včeliu materskú kašič-
ku, ktorá je známa svojimi priaznivými 
účinkami na ľudský organizmus.

Vitamín A prispieva k udržaniu dobrého 
zraku, slizníc a pokožky. Spolu s vitamínom 
D prispievajú k normálnej funkcii imunit-
ného systému. Vitamín D prispieva k nor-
málnemu vstrebávaniu a využitiu vápnika 
a fosforu.

Zinok napomáha k správnemu fungovaniu imu-
nitného systému, k normálnej syntéze DNA, 
deleniu buniek a ich ochrane pred oxidačným 
stresom. Prispieva k udržaniu zdravých vlasov, 
nechtov a pokožky, k plodnosti a správnej repro-
dukčnej funkcii.

Železo prispieva k správnej tvorbe červených 
krviniek a hemoglobínu, prispieva k správ-
nemu prenosu kyslíka v tele. Spolu s vitamí-
nom C prispievajú k správnemu fungovaniu 
imunitného systému a k zníženiu vyčerpania 
a únavy. Vitamín C zvyšuje vstrebávanie že-
leza.

Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kos-
tí a zubov, k správnemu fungovaniu svalov 
a imunitného systému. Prispieva k normá-
lnej hladine vápnika v krvi a jeho správnemu 
vstrebávaniu. Zohráva úlohu v procese delenia 
buniek.

Bylinná zmes
pri nádche
20 × 1,5 g
Rakytník prispieva k prirodzenej obra-
nyschopnosti organizmu. Túžobník má 
vlastnosti potláčajúce vírusy a mikróby. 
Tymián pôsobí upokojujúco na dýchacie 
cesty. Echinacea pôsobí upokojujúco 
pre ústa a hrdlo. Mäta podporuje imu-
nitný systém.

è ç
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ÚNAVA A VYČERPANIE ÚNAVA A VYČERPANIE

B-komplex Forte
20 tbl alebo 100 tbl

Vitamín B12 500 mcg
100 tbl

Pyridoxín 20 mg
30 tbl

Tiamín 50 mg
60 tbl

B-komplex Classic
30 tbl alebo 100 tbl

Komplex vitamínov B1, B2, B3, B5, B6 
a B12 prispieva k zníženiu vyčerpania a 
únavy, správnej látkovej premene dôležitej 
pre tvorbu energie a k správnemu fungova-
niu nervového systému. Obsahuje aj biotín 
a kyselinu listovú.

Vitamín B12 prispieva k správnemu fungova-
niu nervového systému a psychiky, k správ-
nej funkcii imunitného systému a k zníženiu 
vyčerpania a únavy. Zohráva úlohu v procese 
delenia buniek, prispieva k správnej tvorbe 
červených krviniek a správnej látkovej pre-
mene homocysteínu.

Vitamín B6 prispieva k správnemu fun-
govaniu nervového systému a psychickej 
činnosti. Podporuje správne fungovanie 
imunitného systému a prispieva k zníže-
niu vyčerpania a únavy.

Vitamín B1 prispieva k správnemu fungo-
vaniu nervového systému a psychickej čin-
nosti. Prispieva k správnej funkcii srdca 
a k správnej látkovej premene dôležitej 
pre tvorbu energie.

Komplex vitamínov B2, B3, B5 a B6 pris-
pieva k zníženiu vyčerpania a únavy, k správ-
nej látkovej premene dôležitej pre tvorbu 
energie. Vitamíny B1, B2, B3 a B6 podporujú 
správne fungovanie nervového systému.

Magnézium 50 mg
+ B6
50 tbl
Horčík spolu s vitamínom B6 prispievajú 
k správnemu fungovaniu svalov a ner-
vového systému. Horčík zohráva úlohu 
v procese delenia buniek a napomáha 
k normálnej syntéze bielkovín.

è ç
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ÚNAVA A VYČERPANIEè VITAMÍNY A MINERÁLYç

Magnézium
+ Vitamín B6
20 šumivých tabliet
Magnézium + vitamín 
B6 obsahuje aktívne 
zložky, ktoré prispieva-
jú k normálnej činnosti 
svalov a nervovej sústavy
a k zníženiu miery únavy 
a vyčerpania.
V ponuke 4 príchute. 

Magnézium 400 mg
+ B komplex + C
20 vrecúšok
Moderný výživový doplnok v praktických 
jednorazových vrecúškach, ktoré umož-
ňujú vysoko komfortné užívanie bez 
nutnosti zapíjania. Aktívne látky sú pre 
organizmus lepšie vstrebateľné, s rých-
lejším nástupom účinku. Prípravok je 
vhodným doplnkom pri športe, nadmer-
nej fyzickej záťaži či psychickom vypätí.

Multivitamín 
20 šumivých tabliet
Obsahuje dôležité vitamíny, ktoré pris-
pievajú k normálnej funkcii imunitné-
ho systému, k zníženiu vyčerpania 
a únavy a ochrane pred oxidatívnym 
stresom.

Multivitamín
s minerálmi
60 šumivých tabliet
Výživový doplnok je určený pre 
pravidelné a dlhodobé užívanie. 
Obsahuje komplex vitamínov a mi-
nerálov dôležitých pre ľudský orga-
nizmus.

Calcium 500 mg + Vitamín D3
20 šumivých tabliet
Obsahuje kombináciu aktívnych zložiek, ktoré sú vý-
znamné pre udržanie zdravých kostí a zubov, prispieva-
jú k normálnej činnosti svalov. Vápnik spolu s vitamínom 
D3 sa podieľajú na raste kostí v období dospievania, sú 
veľmi vhodné pri rekonvalescencii po úrazoch so zlo-
meninami, pre osoby ohrozené rednutím kostnej hmoty
a súčasne aj pri vyššej fyzickej záťaži.

čierne ríbezlegrep a malina pomaranč grep a citrón

grep

grep pomaranč

pomaranč
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Brusnice Forte
10 tbl
Prípravok je kombináciou troch látok: 
extraktu z plodov brusníc veľkoplodých 
s vysokým obsahom proanthokyanidí-
nov (PAC), monosacharidu D-Manózy 
a výťažku z vňate zlatobyle obyčajnej, 
ktorá prispieva k prirodzenej funkcii 
močového mechúra a dolných močo-
vých ciest.

Brusnica pomáha udržiavať zdravý 
močový systém. Breza podporuje 
vylučovacie funkcie obličiek. Pras-
lička má močopudné a protizápa-
lové vlastnosti. Vrbovka podporuje 
správnu funkciu močových ciest.

Urologická bylinná 
zmes s brusnicami
20 × 1,5 g

MOČOVÉ CESTYç

HRDLOè

Bylinné pastilky
s islandským
lišajníkom
24 ks

Bylinné pastilky
so skorocelom
24 ks

Bylinné pastilky 
so šalviou
24 ks

Bylinné extrakty prispievajú k normálnej funkcii dýchacieho systému, vitamín C podporuje správnu 
funkciu imunitného systému. Bylinné pastilky majú príjemný účinok na ústa, krk, hltan a hlasivky. 
Bez cukru. Neobsahujú lepok a konzervačné látky.

PRIEDUŠKYè Priedušková 
bylinná zmes
20 × 1,5 g

Bylinný sirup prieduškový
200 ml

Pamajorán potláča zápal priedušiek 
a podporuje odkašliavanie. Mäta 
a skorocel majú upokojujúce účinky 
pri  podráždení hrdla a hltanu.

Skorocel, materina dúška a echinacea sú byliny, ktoré blahodárne pôsobia na 
dýchacie cesty. Sú významnými antioxidantmi, ktoré prispievajú k normálnej 
funkcii imunitného systému. Podporujú prirodzenú obranyschopnosť organi-
zmu. Materina dúška má navyše antibakteriálne účinky. Byliny sú obohate-
né o vitamín C, ktorý je dôležitý pre funkciu imunitného systému a prispieva 
k zníženiu miery únavy a vyčerpania.
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çKĹBY A SVALYTRÁVENIEè

Kolagén Artro
60 cps

Kĺby forte
60 tbl

Prípravok obsahuje kolagén typu I, ktorý je prítom-
ný v šľachách, kostiach a pokožke. Kolagén typu II 
sa najviac vyskytuje v spojivovom tkanive, chrupav-
kách. Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu
a k správnej funkcii chrupaviek.

Glukosamín a chondroitín sú ľudskému organizmu vlast-
né látky. Sú jednou z hlavných zložiek kĺbových chrupa-
viek, spojivového tkaniva, ktoré je súčasťou pohybového 
ústrojenstva. Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe 
kolagénu pre normálnu funkciu kostí a kĺbových chrupa-
viek. Prípravok je obohatený o extrakty z boswéllie, vŕby 
bielej, kurkumy dlhej a čierneho korenia.

Mobisan gél
100 mlVhodný na starostlivosť o pokožku v oblasti 

unavených a namáhaných kĺbov, chrbtice, 
šliach a  svalov aj v oblasti kĺbov postihnu-
tých artrózou. Originálna receptúra obsa-
huje MSM, glukosamín sulfát, boswélliu 
a ďalšie bylinné a rastlinné extrakty z har-
paga, arniky horskej, kostihoja lekárskeho, 
medovky lekárskej, borievky obyčajnej. Gél 
je obohatený o eukalyptus a mentol, ktorý 
vyvoláva príjemný chladivý efekt. Bez par-
fumov a farbív.

Carbo Plus
20 cps

Silymarín 200 mg
30 tbl

Prípravok Carbo Plus obsahuje 250 mg účin-
nej látky Carbo medicinalis. Aktívne uhlie je 
v prípravku vo svojej prirodzenej podobe, s ga-
ranciou zachovania všetkých jeho vlastností, 
predovšetkým veľkostným profilom čiastočiek 
a absorbčnými schopnosťami. 

Prípravok obsahuje kombináciu rastlín, cholín 
a inositol. Semená pestreca obsahujú účinnú 
látku silymarín, ktorá podporuje zdravie pečene 
a prispieva k  jej ochrane, pomáha podporovať 
trávenie a čistenie tela.

D-Tox Plus 
30 cps
Obsahuje extrakty rastlinného pôvodu. Silymarín 
(extrakt z pestreca mariánskeho) a cynarín (extrakt 
z artičoka zeleninového) napomáhajú k správne-
mu tráveniu, správnej funkcii pečene a podporujú 
čistenie tela.
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èOPUCHY

Ginkgo Forte
60 tbl
Prípravok je kombináciou troch 
látok: ginkga biloby, guarany 
s 22 %-ným obsahom ko-
feínu a organickej zlúčeniny 
DMAE (dimetylaminoetanolu).

Koenzým Q10
60 mg + vitamín E
30 cps

Ginkgo biloba 60 mg
60 cps

Koenzým Q10 sa v ľudskom tele 
vyskytuje prirodzene, ale s pribúda-
júcim vekom človeka jeho produk-
cia v tele klesá. Vitamín E prispieva
k ochrane buniek pred oxidačným 
stresom.

Prípravok obsahuje extrakt z listov ginko
biloby s obsahom štandardnej dávky 
24 % flavónových glykosidov a 6% terpén 
laktónov. Ginko biloba podporuje správ-
nu funkciu krvného obehového systému, 
pamäti a má priaznivý vplyv na kognitív-
ne funkcie.

17

VITALITAç

SRDCE, MOZOG,
ZRAK

Octanový gél 
110 g
Vlastná, špeciálne vyvinutá receptúra octanového gélu obohatená ex-
traktom skorocelu, medovky a eukalyptovej silice pre zvýšenie účin-
ku. Octanový gél je odporúčaný pri uštipnutí hmyzom, pri mechanicky 
spôsobených opuchoch a pomliaždeninách. Prípravok má chladivý 
účinok, ktorý napomáha zmierňovať opuch a pocit svrbenia. Upoko-
juje podráždenú pokožku.

Omega 3 
90 cps
DHA prispieva k udržaniu správnej 
funkcie mozgu a dobrého zraku, spo-
ločne s EPA prispievajú i k správnej 
funkcii srdca, pričom priaznivý účinok 
sa dosiahne pri dennom príjme 250 
mg EPA a DHA.

è
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KOMPLEX LAKTOBACILOVè VLASY, NECHTY,
POKOŽKA

ç

Laktobacily 9 
14 cps, 30 cps, 60 cps
Výživový doplnok je komplexom 9 kmeňov 
laktobacilov a bifidobaktérií. V dennej dáv-
ke obsahuje 15 miliárd vitálnych mikroor-
ganizmov.

Laktobacily pre deti  
30 cps
Výživový doplnok je komplexom 10 kme-
ňov laktobacilov a bifidobaktérií. Jedna 
kapsula obsahuje 1 miliardu vitálnych mi-
kroorganizmov. Pre deti od 3 rokov.

Zinková masť
30 g
Vlastná, špeciálne vyvinutá receptúra s vysokým 
obsahom zinku, aktívnych látok a prírodných ole-
jov. Upokojuje a mierne vysušuje pokožku, napo-
máha udržiavať jej celistvosť.

Vápnik + Horčík + Zinok 
50 tbl
Vápnik je potrebný na udržanie zdravých kostí 
a zubov. Horčík zohráva úlohu v procese dele-
nia buniek a napomáha k normálnej syntéze 
bielkovín. Zinok napomáha deleniu buniek 
a ich ochrane pred oxidačným stresom.

Beauty Plus 
60 tbl
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. Výni-
močnou súčasťou zloženia je výťažok rastliny 
Dračia krv, má silné účinky proti plesniam, 
baktériám aj vírusom. Pomáha dezinfikovať 
smerom zvnútra, čo môže pomôcť hlavne pri 
zápaloch kože, akné, tvorbe lupín. Obsahuje 
žihľavu a prasličku.
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ZRAKè

Vitamín E 200 IU
60 cps

Vitamín E 400 IU 
30 cps alebo 60 cps

Vitamín E prispieva k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom.

Vitamín E prispieva k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom.

VITAMÍN Eè

Luteín Forte
60 cps
Zinok prispieva k udržaniu dobrého zra-
ku. Vitamíny C, E a stopové prvky zinok
a selén prispievajú k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom. Obsahuje aj luteín, 
taurín a zeaxantín.

OPAĽOVANIE

Panthenol 10% upokojujúce
regeneračné mlieko
230 ml

Panthenol 10% chladivý sprej
150 ml 

S vysokým obsahom panthenolu, aloe vera, bambuc-
kého masla, mandľového oleja a komplexu vitamínov 
A, B, E bolo vyvinuté pre maximálne upokojenie, in-
tenzívnu hydratáciu, podporu regenerácie pokožky 
podráždenej slnečným žiarením, kúpaním, suchom, 
vetrom či mrazom. Obsahuje iba vybrané nedráždivé 
zložky. Určené pre všetky typy pokožky.

S vysokým obsahom panthenolu, aloe vera, kom-
plexom vitamínov A, C, E a ureou bol vyvinutý pre upo-
kojenie, hydratáciu a podporu regenerácie pokožky 
podráždenej slnečným žiarením, kúpaním, suchom, 
vetrom či mrazom. Príjemne chladí, upokojuje a pri-
náša úľavu po nadmernom zaťažení pokožky slneč-
ným žiarením. 

Betakarotén 
10 000 IU, 100 cps
Betakarotén je jedným zo zdrojov vitamínu 
A, ktorý prispieva k udržaniu zdravej pokož-
ky, k udržaniu dobrého zraku, k správnemu 
fungovaniu imunitného systému.  Prípra-
vok je obohatený o pantenol a kyselinu pa-
raaminobenzoovú (PABA).

ç
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SYPANÉ ČAJEè SYPANÉ ČAJE

Rumanček pravý 
50 g

Žihľava dvojdomá 
50 g

Pestrec mariánsky 
120 g

Medovka lekárska
50 g

Rebríček obyčajný 
50 g

Rumanček podporuje trávenie, normálny stav 
pokožky a funkciu dýchacieho systému.

Podporuje vitalitu tela, normálnu činnosť kar-
diovaskulárneho systému a obličiek.

Pestrec podporuje normálnu funkciu pečene 
a normálnu činnosť srdca.

Medovka pomáha udržiavať pozitívnu náladu, 
prispieva k lepšiemu spánku a relaxácii.

Rebríček podporuje trávenie, normálnu funk-
ciu močových ciest a menštruačný komfort.

Nechtík lekársky
30 g
Nechtík pomáha podporovať normálnu
funkciu pečene a čriev.

ç
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SYPANÉ ČAJEè RASTLINNÉ EXTRAKTY

ZDRAVÝ SPÁNOK

Dubová kôra gél 
75 g
Dubová kôra je známa svojimi intenzívnymi adstringentnými (sťahujú-
cimi) účinkami na kožu, spoločne s alantoínom a panthenolom napo-
máha jej regenerácii. Táto nová receptúra navyše obsahuje skorocelový 
extrakt, diosmín a hesperidín. Bez parfumov a farbív.

Tea Tree Oil 
10 ml

100% rastlinná silica z čajového stromu (Mela-
leuca alternifolia), ktorý pochádza z východnej 
Austrálie. Olej má neobyčajne silné antiseptic-
ké účinky, je vhodný na lokálne zápaly, ekzémy, 

opary, na bradavice a pri výskyte plesní.

Obsahuje extrakty rastlinného pôvodu. 
Extrakty z valeriány, medovky a mučen-
ky napomáhajú k uvoľneniu stresu, a tým 
prispievajú k dosiahnutiu zdravého spán-
ku. Extrakt z chmeľu má upokojujúci úči-
nok a podporuje dobrý spánok.

Drimon 
30 tbl

Šalvia lekárska 
50 g
Šalvia podporuje normálnu funkciu dýchacie-
ho systému, imunitný systém a trávenie. Po-
máha pri potení.

Repík lekársky 
50 g
Repík podporuje prirodzenú obranyschopnosť 
organizmu, pomáha udržiavať normálny stav 
pokožky, podporuje činnosť pečene a trávenie.
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TESTY, TEHOTENSTVO A DOJČENIEè

Gravit
30 cps
Výživový doplnok obsahuje vitamíny, jód, 
DHA, kyselinu listovú, ktorá prispieva
k rastu zárodočných tkanív, vrátane pla-
centy, a tým podporuje normálny rast
a vývoj plodu počas tehotenstva. Obsahu-
je cholín, ktorý je dôležitý pre správny vývoj 
mozgu. Extrakty z anízu a fenikla podporujú 
činnosť mliečnych žliaz.

Kyselina listová 800 mcg
90 tbl
Kyselina listová je vo vode rozpustný vitamín zo 
skupiny B vitamínov. Je potrebná pre látkovú 
premenu bielkovín a nukleových kyselín (DNA, 
RNA) a teda i tvorbu, obnovu a funkciu buniek 
ľudského tela. Prispieva k rastu zárodočných 
tkanív počas tehotenstva.

Tehotenský test
2 ks
Vysoko presný IVD (in vitro diagnos-
tikum – určený pre samotestovanie 
mimo živého organizmu) jedno-
razový prúžkový tehotenský test
s citlivosťou 10 mIU/ml. S nádob-
kou na moč. Výsledok do 5 minút. 
Dva testy v balení.

Vitamín D3 pre deti
400 IU, 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. Zohráva úlohu 
v procese delenia buniek.

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

Tehotenský test Komfort 
2 ks

Vysoko presný IVD (in vitro dia-
gnostikum – určený pre samo-
testovanie mimo živého orga-
nizmu) jednorazový tyčinkový 
tehotenský test s citlivosťou 
10 mIU/ml. Pre komfortné po-
užitie priamo do prúdu moču. 
Výsledok do 5 minút. Dva testy
v balení.
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Pluslekaren.sk/PLUS Lekáreň/pluslekáreň

Staráme sa o Vaše zdravie vo viac ako
530 lekárňach po celom Slovensku!

Pod značkou PLUS LEKÁREŇ
vystupuje momentálne najväčšie 
zoskupenie nezávislých lekárnikov
a lekární. Viac ako 530 lekární po ce-
lom Slovensku, kde vám vždy ochotne 
pomôžu. V PLUS lekárňach nájdete 
profesionálne poradenstvo farma-
ceutov, individuálny priateľský prístup, 
široký sortiment a dostupné ceny.

PLUS lekárne sú tu pre vás aj v prí-
pade vašich zdravotných problémov, 
ktoré si nevyžadujú návštevu leká-
ra. Ponúkneme vám vhodnú lieč-
bu, porozprávame sa o vašich 
obavách, vysvetlíme a pomô-
žeme s výberom produktov, 
aby ste od nás odchádza-
li s pocitom istoty. Vaše 
zdravie a maximálna 
spokojnosť sú pre nás
na prvom mieste.

Pre vaše 
zdravie!


