
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. septembra do 31. októbra 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.

Bolesť chrBta Bolesť

Flector EP náplasť, 5 ks
Liečivá náplasť uľavuje od bolesti svalov, šliach, kĺbov 
či chrbtice až na 24 hodín pri aplikácii 1 až 2x denne. 
Účinne zmierňuje zápal a opuch. Stačí ju nalepiť priamo 
na miesto bolesti. Nezaťažuje žalúdok.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diklofenak epolamín.

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

Solmucol 200 mg, 20 vrecúšok
V akcii aj Solmucol 90, sirup 90 ml

Solmucol účinne lieči ochorenia 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.

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.
Liek na vstrekovanie do nosa. Obsahuje tramazolíniumchlorid.
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Plus pre Vaše zdravie

vitamín cnádchaKašeľ

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.

Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 100 g
Novinka! Olfen Forte 23,2 mg/g gél, sila 2x vyššej 
koncentrácie účinnej látky.* 
Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti 
chrbta, svalov a kĺbov. 
* V porovnaní s gélom proti bolesti na lokálne použitie 
obsahujúcim 1 % diklofenak – Olfen gel. Olfen gel je liek na 
kožné použitie, obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Liek na kožné použitie. Obsahuje dietylamínovú soľ 
diklofenaku.

  2189 €
26,69 €

  949 €
11,55 €

  475 €
5,79 €

20 vrecúšok

  469 €
5,39 €

Pri kúpe 
CELASKON® tablety 

250 mg, 100 tbl získate 
CELASKON® tablety 

250 mg, 30 tbl  
len za 0,01 €

POzNáte  
z tV

POzNáte  
z tV

POzNáte  
z tV

POzNáte  
z tV

POzNáte  
z tV

POzNáte  
z tV

+

- 18 %

- 18 %

- 23 %

- 18 %
94,90 €/kg

  735 €
9,49 €
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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 
písomnú informáciu pre používateľov liekov v príbalovom letáku. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

BRUFEN® 400, 30 tbl
V akcii aj BRUFEN® 400, 50 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.
Liek na perorálne použitie. Obsahuje ibuprofen.

Bolesť

Bolesť, horúčKa

Bolesť, horúčKa chrípKa

PARALEN® RAPID 500 mg,  
šumivé tablety, 16 ks
•  Novinka vo forme šumivej tablety
•  Tlmí bolesť 
•  Znižuje horúčku
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje paracetamol.

CETALGEN 500 mg/200 mg, 20 tbl
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.

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.

Bolesť

ATARALGIN, 50 tbl
ATARALGIN je liek na bolesť hlavy a krčnej chrbtice. 
Vďaka unikátnemu zloženiu rýchlo uľaví od bolesti, zníži 
emočné, psychické a svalové napätie, a tým odstráni aj 
možnú príčinu bolesti.
Liek na vnútorné použitie.

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 30 cps
V akcii aj NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 20 cps

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča 
horúčku pri chrípke a zápaloch horných dýchacích ciest. 
2X RÝCHLEJŠIA ÚĽAVA OD BOLESTI* 
* V porovnaní s obalenými tabletami NUROFEN

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť, 24 tbl
V akcii aj PARALEN® GRIP, 24 tbl

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
Lieky na vnútorné použitie.

Bolesť, chrípKa

TheraFlu prechladnutie a chrípka,  
10 vreciek
Prášok na prípravu horúceho nápoja. Vďaka kombinácii 
4 účinných látok odstraňuje väčšinu príznakov chrípky 
a prechladnutia, ako sú:
• horúčka,
• bolesť hlavy, kĺbov a svalov,
• upchatý nos a prinosové dutiny.
Liek na vnútorné použitie.

Ibuprofen STADA 400 mg perorálny 
prášok, 20 vreciek
V akcii aj Ibuprofen STADA 200 mg perorálny 
prášok, 20 vreciek

• Vhodný na liečbu slabej až stredne silnej horúčky 
a bolesti.

• Perorálny prášok sa nemusí užívať s tekutinou; 
prášok sa rozpustí na jazyku a prehĺta sa so slinami.

• Možno použiť v situáciách, keď nie sú dostupné 
žiadne tekutiny.

Lieky na perorálne použitie. Obsahujú ibuprofén.

  499 €
5,65 €

  375 €
4,55 €

30 tbl

  409 €
4,75 €

Ibuprofen StADA 
400 mg

  745 €
8,75 €

  535 €
6,29 €

30 cps
  549 €

6,35 €

  225 €
2,55 €

  585 €
6,75 €

Pri kúpe TheraFlu 
prechladnutie  

a chrípka, 10 vreciek 
získate druhé  

balenie  
len za 0,01 €

NOVINKANOVINKA

AKCIA
1 + 1

POzNáte  
z tV

- 18 %



  819 €
9,45 €

Coldrex horúci 
nápoj, 10 vreciek

Junior-angin pastilky proti  
bolesti hrdla pre deti, 24 ks
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, 

jahodových lízaniek pre deti od 3 rokov či čerešňového 
sirupu pre deti už od 1 roka

zdravotnícke pomôcky.

TANTUM VERDE® Mint,  
20 tvrdých pastiliek
Teraz v akcii všetky lieky TANTUM VERDE®

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

hydro pastilky, 20 pastiliek
Prvá voľba pre vaše hrdlo – účinná a šetrná! Zmierňuje 
bolesť hrdla, zachrípnutie, dráždenie na kašeľ. Vhodné 
i pri suchosti sliznice v ústnej dutine. Vhodné i pre deti 
od 6 rokov a tehotné a dojčiace ženy.
zdravotnícka pomôcka.

3
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.

Bolesť hrdlaBolesť hrdla u detí

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.
* MAT/09/2020 IQVIA™

Výživový doplnok.

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

Bolesť hrdla Kalciový sirup

Coldrex horúci nápoj citrón s medom,  
10 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.

  739 €
8,49 €   605 €

6,95 €

POzNáte  
z tV POzNáte  

z tV POzNáte  
z tV

  799 €
9,25 €

79,90 €/l

  589 €
6,79 €

  669 €
7,75 €

  679 €
7,89 €

  799 €
9,49 €

15 ml

  445 €
5,09 €

44,50 €/l

Bolesť, chrípKa

Bolesť hrdla? Kašeľ?
Dorithricin

Jediný voľnopredajný liek na trhu s obsahom 
lokálneho antibiotika. Rýchlo tlmí bolesť, cielene 
bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. 
Dorithricin, 20 tvrdých pastiliek je liek na orálne použitie.

Stoptussin
Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam. 
Tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje vykašliavanie.
StOPtUSSIN, perorálne roztokové kvapky, 50 ml je liek 
na vnútorné použitie.

Calcium chloratum – TEVA
Jedinečný a generáciami overený liek, ktorý 
podporuje liečbu zápalového procesu.
Calcium chloratum – teVA, 100 ml je liek na vnútorné 
použitie s účinnou látkou dihydrát chloridu vápenatého.

zápalové ochorenie?

STREPFEN Sprej 8,75 mg orálna roztoková 
aerodisperzia, 15 ml
Sprej na úľavu od bolesti, zápalu a opuchu hrdla. 
Účinkuje už po 5 minútach až na 6 hodín. Pri ťažkostiach 
s prehĺtaním. Rýchla aplikácia.

V akcii aj iné lieky STREPFEN
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje flurbiprofén.

  439 €
4,99 €

43,90 €/l

- 16 %

  619 €
6,79 €

 120 ml
51,58 €/l

od



K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami                www.pluslekaren.sk
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Robitussin Antitussicum na suchý 
dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml sirup, 100 ml
Robitussin Antitussicum efektívne uľavuje od suchého 
dráždivého kašľa dospelým a deťom od 6 rokov.
Lieky na vnútorné použitie. Robitussin Antitussicum obsahuje 
dextrometorfániumhydrobromid.

Kašeľ

nádcha

nádcha

Sanorin® 1 ‰, 10 ml1) + Sanorin®Aqua 
Free, 120 ml2) alebo  
Sanorin® emulzia, 10 ml1) 

 + Sanorin®Aqua Free, 120 ml2)

Sanorin® 1 ‰ zmierňuje opuch sliznice a príznaky 
nádchy s účinkom už do 5 minút. 
V ponuke aj Sanorin® 0,5 ‰, 10 ml1) + Sanorin® Aqua 
Free Baby 120 ml2) 
Pri kúpe Sanorin® 0,5 ‰ získate Aqua Free Baby 120 ml 
len za 0,01 €.
1) Liek na použitie do nosa. Obsahuje nafazolíniumnitrát.
2) zdravotnícka pomôcka.

Otrivin Menthol 0,1 %, nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivým mentolom a eukalyptolom. 
Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos a pri zápale dutín. 
Začína uvoľňovať upchatý nos do 2 minút a až na 12 hodín. 
Aplikácia ráno a večer zaistí úľavu od upchatého nosa až 
na 24 hodín. Neobsahuje konzervanty.
Lieky na podanie do nosa. Otrivin Menthol 0,1 % obsahuje 
xylometazolíniumchlorid.

MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml1) 
+ CELASKON 100 mg OCHUTENÉ 
TABLETY, 30 tbl2)

MUCOSOLVAN® 
• Uľahčuje vykašliavanie • Uvoľňuje zahlienenie  
• Zmierňuje kašeľ
CELASKON 100 mg OCHUTENÉ TABLETY 
• Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí.
1) Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ambroxoliumchlorid.
2) Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu askorbovú.

Kašeľ

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.

Olynth® HA 0,1 %, nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos. Zvlhčuje nosovú 
sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam. Bez obsahu 
konzervačných látok. Dlhodobý účinok až 10 hodín. 

V akcii aj iné lieky Olynth®

Lieky na podanie do nosa. Obsahujú xylometazolíniumchlorid.

Physiomer 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 iné produkty Physiomer
zdravotnícke pomôcky.

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.

TUSSIREX sirup, 120 ml
V akcii aj iné produkty TUSSIREX

Na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. 
Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ.
zdravotnícke pomôcky.

  629 €
7,25 €

52,42 €/l

  669 €
7,99 €

66,90 €/l

  789 €
8,59 €

  509 €
6,05 €

Otrivin Menthol 0,1 %

  459 €
5,35 €

 Olynth® HA 
0,1 %

  1069 €
12,05 €

79,19 €/l

  1279 €
14,79 €

100 + 20 tbl

+
Pri kúpe  

MUCOSOLVAN® 

Junior, 100 ml 
získate CELASKON  
100 mg OCHUTENÉ 

TABLETY, 30 tbl
 len za 0,01 €

 PONUKA PLATí Aj PRI 
KúPE MUCOSOLVAN® 

LONG EffECT, 20 cps1)

Pri kúpe 
Sanorin® 1 ‰,  

10 ml alebo Sanorin® 
emulzia, 10 ml  

získate Sanorin® Aqua  
Free, 120 ml 
len za 0,01 €

+

V AKCII Aj INÉ  
LIEKY ROBITUSSIN

NOVINKA

V AKCII Aj INÉ  
LIEKY OTRIVIN

- 16 %

- 16 %

  775 €
8,99 €

64,58 €/l
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LACTOSEVEN, 100 tbl
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.

Essentiale® 300 mg, 100 cps
V akcii aj Essentiale® 300 mg, 50 cps

Essentiale® 300 mg je určený pacientom s poškodením 
pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-metabolického 
poškodenia pečene a pri zápale pečene.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje esenciálne fosfolipidy.

Febichol®, 50 cps
Na liečbu tráviacich ťažkostí pri dlhodobých 
ochoreniach pečene a žlčových ciest.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje fenipentol.

BIOPRON9 Premium, 30 + 10 cps
V akcii aj BIOPRON9 Premium, 30 cps  
a BIOPRON9 Premium, 60 cps

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

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

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.

pečeňlaKtoBacily

Centrum pre ženy, 60 tbl + 30 tbl NAVYŠE
V ponuke aj Centrum pre mužov, 60 tbl + 30 tbl NAVYŠE

Centrum pre ženy a Centrum pre mužov je kompletný 
multivitamín s vitamínmi a minerálmi vytvorený 
špeciálne pre potreby moderných žien a mužov. 
Bezgluténový, bez cukru.
Výživové doplnky.

vitamíny, minerály multivitamíny

Talcid®, 50 žuvacích tabliet
Dômyselná pomoc pri pálení záhy!
• Rýchlo uľaví od pálenia záhy
• Neutralizuje kyselinu v žalúdku podľa jej množstva
• Chráni žalúdok a jeho sliznicu
• Má predĺžený účinok
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje hydrotalcit.

Supradyn® CoQ10 energy  
60 + 30 tbl zdarma
Myslite na svoju imunitu. Ľudia s oslabenou imunitou môžu 
byť náchylnejší k nákaze vírusovými ochoreniami. Aby si 
vaše telo dokázalo poradiť s vírusmi, je potrebné, aby jeho 
imunitný systém fungoval normálne, tak, ako má.
Supradyn® CoQ10 energy obsahuje železo, meď, selén, 
zinok a vitamíny A, B6, B12, C, D a folát, ktoré prispievajú 
k správnemu fungovaniu imunitného systému.
Výživový doplnok.

pálenie záhy

Komplex laKtoBacilov Živé miKroorganizmy imunita, trávenie

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

  499 €

  1059 €
12,59 €

30 + 10 cps

  689 €
7,99 €
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  1699 €
18,25 €

  1415 €
16,95 €

60 + 20 cps

  385 €
4,29 €

  1669 €
19,35 €

100 cps

  1325 €
14,49 €

++

Pri kúpe 
Centrum pre mužov

 60 tbl, získate Centrum  
pre mužov 30 tbl len 

za 0,01 €

Pri kúpe 
Centrum pre ženy

 60 tbl, získate Centrum  
pre ženy 30 tbl len 

za 0,01 €

- 16 %

- 17 %
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K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami                www.pluslekaren.sk

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.

KĺBy, väzy, šľachy

oparyKolagén

Magne B6® tbl obd, 100 tbl
Na zlepšenie príznakov deficitu horčíka, napr.:
• nervozita, mierna úzkosť, podráždenosť
• dočasná únava
• svalové kŕče
Liek na vnútorné použitie.

Carnosine komplex 900 mg, 60 tbl
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. 
Výživový doplnok.

Acyclovir STADA, 5 % krém, 5 g1) 
+ B-komplex PLUS s vitamínom C, 
cmúľacie tablety, 30 tbl2)

Liek obsahuje liečivo aciklovir. Patrí do skupiny liekov 
proti vírusom. Používa sa na miestnu liečbu infekcií 
kože vyvolaných vírusom Herpes simplex (herpetické 
infekcie).
1) Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje aciklovir.
2) Výživový doplnok.

Bolesť

horčíK

Voltaren Forte 2,32 % gél, 180 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.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum 
diethylaminum.

Flector EP 25 mg, mäkké kapsuly, 20 cps
Mäkké kapsuly obsahujú účinnú látku v tekutej forme. 
Ľahko sa prehĺtajú, rýchlo rozpúšťajú a účinkujú už 
do 30 minút. Uľavujú od bolesti chrbta, kĺbov, zubov, 
menštruačných a reumatických ťažkostí. Bez pridaných 
farbív.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje diklofenak epolamín.

GelActiv 3-Collagen Forte, 60 + 60 cps 
AKCIA 1 + 1 ZADARMO

Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre vaše 
kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie a overené zloženie na 
trhu. Teraz v limitovanej edícii 1 + 1 zadarmo.
Výživový doplnok.

Zovirax Duo, 50 mg/g + 10 mg/g 
dermálny krém, 2 g
Jediný krém na liečbu oparov s dvojitým zložením: 
zastavuje množenie vírusu a pomáha liečiť zápal. 
Je klinicky preukázané, že pomáha zastaviť vznik 
pľuzgierikov. Skracuje dobu hojenia.
Liek na vonkajšie použitie.

Colafit 60, 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.

  975 €
11,95 €

  3579 €
43,99 €

  1575 €
18,15 €

  1599 €
21,25 €

88,83 €/kg

  609 €
7,45 €   1389 €

16,25 €

  1175 €
14,09 €

+

Pri kúpe  
Acyclovir STADA, 5 g 

získate  
B-komplex PLUS 

s vitamínom C,  
30 tbl len  
za 0,01 €

NáDEj PRE ALZHEIMEROVU CHOROBU, 
EPILEPSIU, AUTISTICKÉ OCHORENIE?
Zdravé a mladé nervové bunky mozgu obsahujú dosta-
točné množstvo karnozínu práve na ochranu týchto veľ-
mi vzácnych buniek pred ich poškodením a degeneratív-
nymi zmenami. 
Ochranné vlastnosti sa týkajú hlavne antioxidačných 
účinkov karnozínu a prevencie glykácie a karbonylácie. 
Karnozín jednoducho zastavuje proces deformácie biel-
kovín a "dláždi" cestu k prevencii a spomaleniu procesu 
Alzheimerovej choroby a ďalších typov demencie a mier-
nych porúch vnímania (mild cognitive impairment). 
Pri chronických chorobách mozgu, Alzheimerovej a Par-
kinsonovej chorobe, epilepsii, depresívnych poruchách, 
schizofrénii, autistických ochoreniach, cievnych mozgo-
vých poruchách, cievnych mozgových príhodách (mŕt-
vica) – pri všetkých prevažujú oxidačný stres a súbežné 
škodlivé degeneratívne procesy v hazardne veľkom ob-
jeme. 
Pretože karnozín efektívne potláča ako glykáciu, tak aj 
karbonyláciu, stáva sa vhodným potravinovým doplnkom 
terapie týchto pacientov. Karnozín má navyše významné 
antikonvulzívne účinky (potláča výskyt kŕčov).

NOVINKA  
VýHODNÉ BALENIE

VOLTAREN fORTE, 180 g 
TERAZ ZA CENU  

VOLTARENU fORTE, 150 g

POzNáte  
z tV

- 19 %

- 25 %

- 17 %

- 18 %

- 18 %
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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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

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

Ocutein Brillant - 
DA VINCI 60 tob1) 
+ OCUTEIN 
SENSITIVE PLUS 
očné kvapky, 15 ml2) 
ZADARMO
V akcii aj Ocutein 
Brillant - DA VINCI  
90 + 30 tob1) + darček 

Vysoko účinné zloženie – obsahuje až 25 mg luteínu! 
Najviac luteínu pre rýchlejší nástup ochranného 
účinku. Prispieva k udržaniu ostrého zraku, vyživuje 
a regeneruje unavené oči.
1) Výživový doplnok.
2) zdravotnícka pomôcka.

meranie tlaKu starostlivosť o poKoŽKu

zraK

odstraňovanie Bradavíc inKontinencia starostlivosť o vlasy

EndWarts FREEZE,  
plyn na odstránenie  
bradavíc 7,5 g
V akcii aj EndWarts ORIGINAL,  
5 ml a EndWarts PEN, 3 ml

EndWarts zdravotnícke pomôcky účinne odstraňujú 
bradavice na rukách, pažiach a chodidlách. Rýchlo 
a jednoducho sa používajú a sú vhodné pre široké 
spektrum pacientov. Klinicky overená účinnosť všetkých 
EndWarts zdravotníckych pomôcok.
EndWarts FREEZE obsahuje 7,5 g oxidu dusného, EndWarts 
ORIGINAL 5 ml roztoku kyseliny mravčej, EndWarts PEN 3 ml 
kyseliny mravčej.

zdravotnícke pomôcky.

Ocuvite LUTEIN forte, 60 tbl
Ocuvite LUTEIN forte  obsahuje vyváženú  
kombináciu vitamínov, minerálov  
a karotenoidov dôležitých pre výživu očí.

Výživový doplnok.

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™ Hydration, Systane™ Complete, 
Systane™ Ultra, Systane™ Balance. 
zdravotnícke pomôcky. Pre viac informácií si prečítajte návod 
na použitie.

pri syndróme Karpálneho 
tunela

očné KvapKy

Sudocrem® MULTI-EXPERT, 125 g
V akcii aj Sudocrem® MULTI-EXPERT, 60 g,  
250 g a 400 g

Sudocrem MULTI-EXPERT, ochranný krém na podporu 
liečby a prevenciu: plienkovej dermatitídy, odrenín 
a podráždenia pokožky, dermatitídy pri inkontinencii 
dospelých a na ochranu pokožky v okolí poranení.
zdravotnícka pomôcka. Certifikát vydala notifikovaná osoba  
č. 0482. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie  
a informácie o jej bezpečnom použití.

OMRON M3 Digitálny automatický 
TLAKOMER + sieťový adaptér 
Klinicky overený tlakomer na rameno s predĺženou 
mäkkou manžetou a kontrolou správneho nasadenia 
manžety. Prehľadný displej zobrazí všetky hodnoty 
súčasne. Predĺžená záruka 4 roky na prístroj. Kalibrácia 
2x v rámci záruky zdarma.
zdravotnícka pomôcka.

TENA Lady Slim Ultra Mini, 48 ks
Slipové vložky TENA Lady sú špeciálne vyvinuté pre ženy 
s veľmi ľahkým únikom moču. Poskytujú trojitú ochranu 
proti pretečeniu, vlhkosti a zápachu.
zdravotnícka pomôcka určená na vonkajšie použitie pri úniku 
moču. Pozorne si prečítajte informácie na obale. O správnom 
použití sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

KARPAL AKUT, 50 ml
KARPAL AKUT je určený k masáži pri postihnutí 
syndrómom karpálneho tunela. Obmedzuje bolestivosť 
ruky a zlepšuje citlivosť prstov. Účinne pôsobí vďaka 
upokojujúcim rastlinným extraktom veroniky, prasličky, 
očianky a chmeľu.
zdravotnícka pomôcka.

Paranit Extra Silný Sprej 100 ml + hrebeň
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.
* Ochrana faktorom LPF a pedikulicídna aktivita boli preukázané na 
základe údajov ex vivo. Paranit sprej zabíja 100 % vší a takmer 100 % hníd.

zdravotnícke pomôcky. Pozorne si prečítajte informácie  
pre užívateľa.

  999 €
12,95 €

Systane™ ULtRA

  2479 €
28,69 €

  1609 €
18,19 €

160,90 €/l

  1519 €
18,55 €

 endWarts FReeze   519 €
7,69 €

  809 €
9,35 €

  6999 €
81,00 €

  609 €
6,99 €

 125 g
48,72 €/kg 

  1645 €
20,15 €

- 23 %

- 18 %

- 18 %
- 33 %

sprej 100 ml

V AKCII Aj INÉ  
PRODUKTY PARANIT



HLIVA USTRICOVITÁ 
s rakytníkovým olejom,  
60 + 60 cps
V akcii aj HLIVA USTRICOVITÁ 
s rakytníkovým olejom, 100 + 100 cps

Hliva v kombinácii s rakytníkovým 
olejom vo výhodných akciových baleniach 
60 + 60 cps alebo 100 + 100 cps. Hliva 
pochádza od certifikovaných pestovateľov 
s deklarovaným obsahom betaglukánov 
118,2 mg v 1 kapsule. 
Výživový doplnok.

imunita

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

Mgr. Zlatica Rašiová
Neviete ako si posilniť imunitu v jeseni?

Radi vám poradíme. Nájdete nás v PLUS lekárni Kamilka,
Krížna 812, 976 68 Heľpa alebo Pohorelská Maša 18, 976 69 Pohorelá.

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.

RAKYTNÍČEK  
multivitamínové  
želatínky, rôzne druhy
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.
Výživové doplnky.

  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.

podpora imunity

vitamín c

imunita multivitamíny

Betaglucan Combi 
300+ Acute, 10 cps
V akcii aj Betaglucan Combi 
150+, 60 cps 

Imunomodulátor – Betaglukán, 
ktorý odporúča Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej 
republiky ako doplnkovú 
prevenciu pred ochorením 
COVID–19.* 
Výživový doplnok je vhodný ako krátkodobá podpora 
imunitného systému vďaka synergickému účinku aktívnych 
zložiek. Tiež je vhodný pri prvých príznakoch únavy 
a vyčerpania. Prispieva k ochrane buniek pred oxidačným 
stresom a je vhodný pre deti od 3 rokov.
Zdroj:* Facebook – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – 
príspevok z 25. 1. 2021

Výživové doplnky.

ProfiZYM Plus, 180 cps 
+ MEGADÉČKO 2000 IU, 60 tob
Dávka až na 90 dní.  
Pre správne fungovanie imunitného systému, pri 
rekonvalescencii, na zníženie únavy a vyčerpania. 
Obsahuje 8 enzýmov neživočíšneho pôvodu, enzým 
Serrazimes-I®, rutín, vitamín C a selén.
Výživové doplnky.

imunita

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

Megadéčko sprej 2000 IU, až 160 dávok
Vysoká dávka vo forme dobre absorbovateľného spreju. 
Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 
systému a k udržaniu zdravých kostí a zubov. Obsahuje 
vysokú dávku dobre absorbovateľnej formy vitamínu D 
na báze oleja. Cholekalciferol (Vitamín D3) sa považuje 
za najlepšie využiteľnú formu vitamínu D. Vhodný aj 
pre ľudí so zníženým vstrebávaním výživových látok 
v žalúdočno-črevnom trakte.
Výživový doplnok.

Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

zinoK

  999 €

  919 €
11,15 €

+
0,01 €
Platí pri kúpe  

ProfiZYM Plus,  
180 cps

  8549 €
98,65 €

  1715 €
18,75 €

60 + 60 cps

  899 €
10,45 €

Betaglucan 
Combi 300+

Vitamín C 1000 mg, 100 tbl s postupným 
uvoľňovaním
Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 
systému, k zníženiu miery únavy a vyčerpania, 
k správnej tvorbe kolagénu, k ochrane buniek pred 
oxidačným stresom a zvyšuje vstrebávanie železa. 
Prípravok je obohatený o extrakt zo šípok ruže vráskavej 
a bioflavonoidy z pomarančovníka horkého.
Výživový doplnok.

  499 €

- 18 %

  635 €
7,29 €

VYSOKá DáVKA 
VITAMíNU D


