
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. marca do 30. apríla 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.

horčík bolesť

trávenie bolesť chrbta

bolesť hrdla

Ibalgin® 400, 48 tbl
Ibalgin® 400 pomáha pri bolesti hlavy, chrbta, svalov, 
kĺbov a bolestivej menštruácii. Znižuje horúčku a tlmí 
zápal.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

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.

 Magne B6® Control Stress, 30 tbl 
+ Magne B6® Control Stress, 30 tbl
Odolnosť voči stresu. 
Extrakt z Rhodiola rosea prispieva k odolnosti voči 
stresu. Horčík prispieva k zníženiu únavy. 
Výživové doplnky.

Hylak forte, 100 ml 
+ Hylak forte, 30 ml
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.

m
ar

ec
/a

pr
íl

 20
21

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

Capsagamma® krém, 40 g 
53 mg/100 g

Rastlinný liek z extraktu plodov papriky (kapsaicín) 
na zmiernenie bolesti svalov ako je bolesť 
v krížovej oblasti chrbta.  
Pri opakovanej bolesti chrbta ku Milgamme® N 
vyskúšajte liek Capsagamma® – na lokálne 
tlmenie bolesti. 
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje štandardizovaný 
polotuhý extrakt z plodov papriky (Capsicum).

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV POznáte  

z tV
POznáte  

z tV

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV

Pri kúpe 
Hylak forte, 100 ml 

získate
Hylak forte, 30 ml 

len za 0,01 €

Akcia platí  
do 31. 3. 2021

Pri kúpe  
Magne B6® Control 

Stress, 30 tbl  
získate

druhé balenie  
len za 1,00 €

+

K lepšiemu zdraviu prispievame 
aj skvelými cenami.

+
  465 €

5,39 €

  2189 €
26,65 €

- 18 %
- 62 %   250 €

6,55 €

  735€
8,49 €
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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 
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Stoptussin, 50 ml
V akcii aj Stoptussin sirup, 180 ml

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

COLDREX Horúci nápoj Citrón, 14 vreciek
V akcii aj iné lieky COLDREX

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.
Liek na vnútorné použitie.

kašeľ

kašeľ

bolesť hrdla

Solmucol 200 mg, 20 vrecúšok
V akcii aj Solmucol 90, sirup 90 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.
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú n-acetylcysteín.

chrípka, prechladnutie

nádcha

Sanorin® 1‰, nosová roztoková 
instilácia, 10 ml
 V akcii aj iné lieky Sanorin®

Zmierňuje opuch sliznice a príznaky nádchy  
s účinkom už do 5 minút. 
Akcia platí na kvapky, spray a emulziu z produktového 
radu Sanorin®

Lieky na použitie do nosa. Obsahujú nafazolíniumnitrát.

PHYSIOMER  
nosový sprej  
Hypertonický,  
135 ml
• Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať 

vírusy a baktérie
• Znižuje opuch nosovej sliznice pri nádche
• 100 % prírodná morská voda bohatá na minerály

V akcii aj ostatné druhy PHYSIOMER,  
115 ml alebo 135 ml
zdravotnícke pomôcky.

ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek
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.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje erdosteín.

- 23 %
- 23 %

TANTUM VERDE® Mint,  
20 tvrdých pastiliek
V akcii aj iné príchute TANTUM VERDE®,  
20 tvrdých pastiliek

TANTUM VERDE® – Vaše eso na bolesť hrdla!
Rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla.
Lieky na orálne použitie. Obsahujú benzydamíniumchlorid.

TUSSIREX sirup, 120 ml
• Sirup na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím
• Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ 
• Rýchla úľava
V akcii aj TUSSIREX Junior sirup, 120 ml
zdravotnícke pomôcky.

  595 €
7,25 €

Cenovo 
výHodná 

ponuka
na PrOdukty 

OtrIVIn

Lieky na podanie do nosa. 
Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia obsahuje 
xylometazolíniumchlorid.  
Otrivin 0,05 % nosová roztoková instilácia a Otrivin 0,1 %  
nosová roztoková instilácia obsahujú xylometazolíniumchlorid.

  575 €
6,59 €

31,94 €/l

  575 €
6,59 €

  799 €
10,39 €

- 23 %

  375 €
4,85 €

Sanorin® 1‰

 od 385 €
4,99 €

Otrivin 0,05 %  1045 €
12,05 €

77,41 €/l
 PHYSIOMER 
Hypertonický

- 18%
- 19 %

  475€
5,89 €

Solmucol 200 mg

  785€
8,55 €

  685 €
7,55 €

49,58 €/l
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Vitamín c

GS Vitamín C 1000 + šípky, 100 + 20 tbl
V akcii aj GS Vitamín C 1000 + šípky, 50 + 10 tbl

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.
Výživový doplnok.

CELASKON® tablety 250 mg, 100 tbl 
+ CELASKON® tablety 250 mg, 30 tbl
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.
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú kyselinu askorbovú

alergia alergická nádcha

Livostin® 

 0,5 mg/ml, 
očné suspenzné 
kvapky, 4 ml1)

• Príznaky klasickej 
a sezónnej konjunktivitídy

• Okamžitá úľava
• Cielený účinok v mieste 

ťažkostí
1) Liek na očné použitie. Obsahuje 
levokabastíniumchlorid.

V akcii aj Livostin® 0,5 mg/ml, nosová suspenzná 
aerodisperzia, 10 ml2)

2) Liek na nazálne použitie. Obsahuje levokabastíniumchlorid.

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

Pri kúpe  
CELASKON® tablety 

250 mg, 100 tbl 
získate CeLaSkon® 

tablety 250 mg,  
30 tbl  

len za 0,01 €

Pomocníci Pri chríPke a Prechladnutí*

prechladnutie  
a chrípka  suchý kašeľ

*O možnom kombinovaní týchto prípravkov sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Pozorne si prečítajte  príbalovú informáciu a poraďte sa s  lekárom alebo lekárnikom. TheraFlu prechladnutie a chrípka 325 mg/20 mg/10 mg/50 mg prášok na perorálny roztok je liek na vnútorné použitie. Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g dermálny krém je liek na vonkajšie 
použitie. Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml sirup obsahuje dextrometorfániumhydrobromid. Liek je určený na vnútorné použitie. V prípade otázok kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvezdova 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: 01/2021.

 PM-SK-CNT-20-00015

na opary

  1089 €
13,35 €

oči

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

V akcii aj Systane™ COMPLETE, 10 ml
zdravotnícke pomôcky.

Allergodil, 5 ml
Nosový sprej na liečbu 
celoročnej a sezónnej 
alergickej rinitídy (senná 
nádcha). Poskytuje úľavu od 
príznakov alergickej nádchy 
akými sú: kýchanie, svrbenie 
v nose, vodnatá nádcha 
a upchatý nos. Rýchly a cielený 
nástup účinku od príznakov 
alergickej nádchy. Vhodný  
pre dospelých, dospievajúcich 
a deti od 6 rokov. 
Liek na nazálne použitie. Obsahuje 0,1 % azelastíniumchlorid.

  639 €
7,39 €

ACYLPYRIN®, 500 mg tablety, 10 tabliet 
Znižuje horúčku, uľaví od bolesti hlavy, kĺbov a svalov  
pri chrípkových ochoreniach.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

chrípka
POznáte  

z tV

+
  129 €

1,59 €

- 19 %

- 19 %
- 18 %

  909 €
11,19 €

- 19 %

- 18 %

- 18 %

  479 €
5,89 €

  595 €
7,29 €

59,50 €/l

  1249 €
14,39 €

100 + 20 tbl

  1069 €
12,99 €

Systane™ ULTRA



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. 4

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.
* 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.

Ibalgin® krém, 100 g 
+ Ibalgin® krém, 50 g
V ponuke aj Ibalgin® gel, 100 g + 50 g  
alebo Ibalgin® Duo Effect, 100 g + 50 g 

Ibalgin® krém a Ibalgin® gel lieči poranenia šliach, 
potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje  
opuch. Bez parfumácie. 
Lieky na vonkajšie použitie.  
Ibalgin® krém a Ibalgin® gel obsahujú ibuprofén.

Ibolex® 200 mg filmom obalené tablety, 
20 tbl
Ibolex®: nová generácia lieku proti bolesti. Účinná úľava 
od bolesti, nižšia záťaž pre telo.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dexibuprofén.

bolesť

bolesť

VERAL®, 10 mg/g gél, 100 g
VERAL® je určený na liečbu bolesti a na zmiernenie 
zápalu a opuchu pri viacerých bolestivých stavoch 
postihujúcich kĺby a svaly.
Liek na vonkajšie použitie. 1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli 
diklofenaku.

VALETOL®, 300 mg/150 mg/50 mg 
tablety, 24 tbl
VALETOL® je liek určený dospelým a dospievajúcim 
od 15 rokov na liečbu bolesti hlavy (vrátane migrény), 
bolesti v krížoch s vyžarovaním do dolných končatín 
(ischiasu), pooperačnej bolesti, bolesti pri nachladnutí 
a bolestivej menštruácii.
Liek na vnútorné použitie.

bolesť

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

  339€
4,19 €

  569 €
6,99 €

Pri kúpe  
Diclobene 140 mg,  
10 náplastí získate
diclobene 140 mg,  

5 náplastí  
len za 0,01 €

Výhodná  

ponuka  

na produkty  

Voltaren

Liek Voltaren Forte 2,32 % gél obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Liek Voltaren 140 mg liečivá náplasť obsahuje 
diclofenacum natricum. Hrejivá náplasť Voltatherm je zdravotnícka 
pomôcka. Lieky sú určené na vonkajšie použitie. Voltaren rapid 
25 mg je liek na vnútorné použitie. Obsahuje diclofenacum kalicum.

+

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

Flector EP 25 mg, mäkké kapsuly, 20 cps
Flector EP 25 mg sú 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 diklofenak epolamín.

*Paracetamol je liečivá látka lieku Panadol. 
Panadol novum 500 mg filmom obalené tablety je liek  
na vnútorné použitie.

panadol* znižuje horúčku 
a zmierňuje bolesť – možné príznaky 

pacientov s infekciou CovId-19

Pri kúpe  
Ibalgin® krém, 100 g 

získate
Ibalgin® krém, 50 g 

len za 0,01 €

POznáte  
z tV

  455 €
5,25 €

  165 €
1,95 €

  609 €
7,49 €

  1729 €
21,29 €

- 19 %

- 19 %

- 19 %

- 23 %

- 19 %

  od 539 €
6,99 €

20 cps

56,90 €/kg
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Iberogast®, 50 ml
V akcii aj Iberogast®, 20 ml a Iberogast®, 100 ml

Pocit plnosti? Bolesť brucha alebo nadúvanie? 
Bylinný liek Iberogast prináša efektívnu úľavu vďaka 
rýchlemu vstrebávaniu. 
Iberogast. Expert na vaše tráviace ťažkosti.
Liek na vnútorné použitie. Je zložený z kvapalných extraktov 
rôznych častí bylín.

Buscopan®, 10 mg, 20 tbl 
Buscopan® odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku, 
črevách, žlčovom trakte, močových a pohlavných 
orgánoch. Účinkuje už do 15 minút. 
Buscopan® získal ocenenie kvality Qudal na rok 2020/2021 
ako preferovaný produkt na úľavu od menštruačných bolestí.
QUDAL – QUality meDAL HEALTH SLOVAKIA, výsledky prieskumu platné 
pre 2020/2021 a územie Slovenskej republiky. Prieskum uskutočnený 
v 04/2020 na vzorke 1200 respondentov vo veku 17+, ktorí často 
navštevujú lekáreň.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 10 mg 
butylskopolamíniumbromidu. 

PHARMATON GERIAVIT, 30 cps
Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov 
a ženšenového výťažku G115®.
Výťažok Panax ginseng G115® prispieva k telesnej 
a duševnej pohode, k odolnosti organizmu voči stresu 
a pomáha podporovať vitalitu organizmu.
Výživový doplnok.

energia, imunita, Vitalita

bolesti brucha, krče trávenie

multiVitamíny pálenie záhy

Rennie® ICE bez cukru,  
48 žuvacích tabliet
Rennie – rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy  
už do niekoľkých minút.
zdravotnícka pomôcka.

Pancreolan® forte, 60 tbl
Pancreolan® forte zlepšuje trávenie tučných a ťažko 
stráviteľných jedál, pôsobí proti pocitu tlaku a plnosti 
po jedle.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje pankreatín.

Nalgesin S, 20 tbl
V akcii aj Nalgesin S, 30 tbl

Nalgesin S rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje  
bolesti hlavy, zubov, chrbta a svalov, gynekologické  
či pooperačné bolesti. Podáva sa tiež pri prevencii 
a liečbe migrény.
Liek na vnútorné použitie.

bolesť

GAVISCON Duo Efekt Žuvacie tablety,  
48 tabliet
V akcii aj GAVISCON Duo Efekt Žuvacie tablety,  
24 tabliet a GAVISCON Žuvacie tablety, 48 tabliet

GAVISCON Duo Efekt poskytuje rýchlo dvojakú úľavu  
od pálenia záhy a tráviacich ťažkostí. Vhodné aj  
pre tehotné a dojčiace ženy.
Lieky na vnútorné použitie.

  579€
6,75 €

  449 €
5,19 €

akCIa 1 + 1
Pri kúpe jedného 
balenia získate 
druhé balenie  
len za 0,01 €

+

Cenovo 
výhodná 

ponuka
na produkty 

Centrum

Centrum multivitamíny, rôzne druhy
Výživové doplnky.

´

L.SK.MKT.CC.09.2020.1185

cholesterol

TEREZIA Čierny cesnak, 60 cps
Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu 
a lipidov v krvi. Je tiež významným antioxidantom, 
podporuje imunitu a činnosť srdca. Fermentovaný 
(čierny) cesnak obsahuje niekoľkokrát viac aktívnych 
látok ako biely cesnak. Bez zápachu a ostrej chuti.
Výživový doplnok.

  1665 €
20,45 €
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Kúp Rennie® ICE 
bez cukru, 48 tabliet  

a získaj druhé  
balenie so zľavou  

- 50 %

veľká noc bez pálenia záhy!

+

- 19 %

- 23 %

  835 €
9,65 €

  7 49 €
8,85 €

GAVISCON Duo Efekt,  
48 tabliet

 20 tbl

  1035 €
12,39 €

50 ml

 od 909 €
11,79 €

772 € + 386 €
15,44 €

48 + 48 tbl
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MOBIVENAL micro, 100 + 20 tbl
V akcii aj iné produkty MOBIVENAL micro  
a MOBIVENAL micro Simple

MOBIVENAL micro a MOBIVENAL micro Simple sú kvalitné 
a bezpečné výživové doplnky obsahujúce rokmi overenú 
kombináciu aktívnych látok diosmín, hesperidín a aescín 
určené k úľave ťažkých nôh. Kvalita výživových doplnkov 
radu MOBIVENAL je potvrdená GMP certifikátom.
Výživové doplnky.

imunita

Bepanthen® Baby, 100 g
V akcii aj Bepanthen® Baby, 30 g

• Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom 
zaparenín

• Na každodennú starostlivosť
• Stará sa o prsné bradavky namáhané dojčením 
kozmetický výrobok.

pocit ťažkých nôhopuch, bolesť

starostliVosť o pokožku

Reparil® – Gel N, dermálny gél 100 g
V akcii aj Reparil® – Gel N, dermálny gél 40 g

Potláča opuch, zápal a bolesť. Používa sa pri 
zraneniach s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, 
podliatinami, pri kŕčových žilách.
Liek na dermálne použitie. Obsahuje aescinum a diethylamini 
salicylas.

Bepanthen® Sensiderm krém, 20 g
V akcii aj Bepanthen® Sensiderm krém, 50 g

• Uľavuje od príznakov ekzému
• Uľavuje od svrbenia do 30 minút 
• Vhodný pre deti od narodenia*, tehotné i dojčiace ženy
* O dlhodobom použití u dojčiat odporúčame poradiť sa s lekárom.

zdravotnícka pomôcka.

TEREZIA RAKYTNÍČEK+ 
multivitamínové želatínky, 50 ks
Limitovaná edícia Rakytníček+ multivitamínové 
želatínky vo veľkonočnom vajíčku. Sú unikátne nielen 
svojou ovocnou chuťou, obsahujú totiž 20 % ovocnej 
šťavy, ale i vysokým obsahom 9 vitamínov. Na výber 
biele, žlté, fialové, tyrkysové a červené vajíčko.

Výživový doplnok.
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horčík

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.

magnerot® – Vaše magnézium  
v oranžovej krabičke!

kolagénklby, Väzy, šľachy

CEMIO Kamzík, 60 cps
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. Dvojmesačná zásoba v jednom balení.
Výživový doplnok.

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.

Colafit, 60 kociek
V akcii aj Colafit, 120 kociek

• Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých,  
ľahko prehĺtateľných kociek. 

• Balenie na 2 mesiace užívania – stačí len 1 kocka 
denne.

• Bez farbív a prídavných látok.
Výživový doplnok.

´

POznáte  
z tV

  1129 €
14,15 €

- 20 %

- 19 %

  1579 €
18,19 €

60 kociek

  1389 €
16,09 €

  1599 €
18,75 €

  595 €
6,99 €

20 g

  1179 €
13,85 €

100 g

117,90 €/kg

  725 €
7,95 €

  1839 €
21,29 €

MOBIVENAL micro, 
100 + 20 tbl

  969 €
11,89 €

100 g
96,90 €/kg



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

starostliVosť o Vlasy

Nizoral® šampón 2 %, 60 ml1)

V akcii aj Nizoral® Care, vlasové tonikum, 100 ml2)

Nizoral® bojuje s príčinou vzniku lupín. Liek určený na liečbu a prevenciu lupín, 
seboroickej dermatitídy a pityriázy.
Nizoral® Care – Novinka. Bezoplachové vlasové tonikum zmierňuje svrbenie  
a napätie pokožky hlavy.
1) Liek na lokálne použitie. Obsahuje ketokonazol. 
2) zdravotnícka pomôcka.

Lactecon, 200 ml
V akcii aj Lactecon, 500 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.
Liek na perorálne použitie. 
Obsahuje laktulózu.

prostata, potencia, Vitalita zápcha

bylinné čajoVé zmesi

huboVé infekcie nechtoV

7

LEROS  
OČISTA MYSLE,  
nálevové vrecúška,  
21 x 1,3 g
21-denná čajová kúra, ktorá 
pomáha navodiť duševnú 
pohodu. Jarný bylinný čaj 
s kocúrnikom a ženšenom, 
ktorý dodá rovnováhu 
a stabilitu vašim emóciám.  
V ponuke rôzne bylinné 
čajové zmesi LEROS.
V akcii aj ŠARATICA, prírodná 
minerálna voda, 500 ml 
Veľmi silne mineralizovaná 
prírodná voda sírano-sodno-
horečnatého typu. Obsahuje 
vápnik a horčík.
Výživové doplnky.

EXOROLFIN 5 %, liečivý lak na nechty 2,5 ml1)

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. 
1) Liek na lokálne použitie. Obsahuje amorolfín. 

V akcii aj EXO-NAILNER Lak 2 v 1,  
5 ml2)

2) zdravotnícka pomôcka.

CEMIO RED3 Silnejší, 60 cps alebo 30 cps
V akcii aj CEMIO RED3, 60 cps alebo 30 cps

2x silnejšie zloženie pre starostlivosť 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.
Výživové doplnky.

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.

  895€
10,95 €

  215 €
2,59 €

Nemôžete zaspať?  
Vyskúšajte melatonín.

Odporúčaním je melatonín  
rozpustný v ústach!
 
Dostatočná hladina hormónu melatonínu 
je základnou podmienkou kvalitného spánku.
Dôležitá je aj jeho vstrebateľnosť v organizme. Najrýchlejšou 
a najúčinnejšou formou je vstrebávanie cez ústnu sliznicu. 
Vďaka tomu si zabezpečíte naozaj potrebnú dávku melatonínu.

Výživový doplnok Melatonín Rapid komplex 5 mg, 30 tabliet 
je výnimočný využitím ODT formy tabliet (orodispergovateľné 
tablety), ktoré sa rozpúšťajú už na sliznici v ústach, a tým 
prinášajú želaný rýchly účinok. Je vedecky podložené, 
že využiteľnosť melatonínu z ODT tabliet je 2x vyššia ako 
z klasických tabliet.

močoVé cesty

Urinal Akut FORTE, 10 tbl
V akcii aj Urinal Akut FORTE, 20 tbl

Urinal Akut FORTE vyvinutý v spolupráci s expertami 
na urológiu obsahuje patentované zloženie s vysoko 
koncentrovaným extraktom z kanadských brusníc 
a vitamínom D, doplnené zlatobyľou obyčajnou  
na podporu zdravia močových ciest.  
Akútna starostlivosť.
Výživový doplnok.

   579 €
7,09 €

  1755 €
20,99 €

60 cps

  1165 €
15,05 €

  1115 €
14,45 €

- 23 %
- 23 %

  835 €
9,65 €

83,50 €/l

  1055 €
12,15 €

175,83 €/l

- 18 % - 17 %

- 18 %

- 20 %

  095 €
1,19 €

1,90 €/l

  1015 €
11,69 €

10 tbl 200 ml
28,95 €/l



imunita

PharmDr. Dana Štrusová
Radi vám poradíme. Nájdete nás v PLUS lekárni MARKO, 

Prešovská 169/4, Šarišské Michaľany

Zinok 15 mg, 100 tbl 
Zinok prispieva k udržaniu zdravých vlasov, nechtov 
a pokožky, k plodnosti a správnej reprodukčnej funkcii. 
Napomáha k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, k normálnej syntéze DNA, deleniu buniek a ich 
ochrane pred oxidačným stresom.
Výživový doplnok.

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

  499 €  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.

  729 €

Vyčerpanie a únaVa

močoVé cesty

Vitamín c

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. Obsahuje aj biotín 
a kyselinu listovú.
Výživový doplnok.

  579 €

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.

omega 3

Na podporu zdravia močových ciest 
odporúčam výživový doplnok  
Brusnice Forte, 10 tbl. 
Je kombináciou 3 látok:
• extraktu z plodov brusníc 

veľkoplodých s vysokým obsahom 
proanthokyanidínov (PAC),

•  monosacharidu D-Manózy,
• výťažku z vňate zlatobyle obyčajnej,  

ktorá prispieva k prirodzenej funkcii 
močového mechúra a dolných 
močových ciest.

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

komplex laktobaciloV

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

  499 €  649 €

  799 €

Vitamín C 500 mg, 60 cps
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.

náš 
tip

Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.


