
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. novembra do 31. decembra 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.

Chrípka, preChladnutie bolesť bolesť hrdla

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

TheraFlu prechladnutie a chrípka,  
14 vreciek
Unikátna kombinácia 4 účinných látok – paracetamol 
na tlmenie bolesti a zníženie horúčky, antihistaminikum 
proti príznakom alergie, dekongestívum proti upchatému 
nosu a vitamín C.
Liek na vnútorné použitie.

Zinkorot®, 50 tbl
Zinkorot® má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, ktorá 
sa môže prejaviť zvýšenou náchylnosťou k infekciám 
v chladnejšom období.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát zinkumorotátu.

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.
Olynth® HA 0,1 % obsahuje xylometazolínium-chlorid. 

Plus pre Vaše zdravie

bolesťnádChaimunita

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.

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.
Liek na orálne použitie.

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV POznáte  

z tV

Pri kúpe TheraFlu 
prechladnutie  

a chrípka, 14 vreciek 
získate hygienický  

čistič na ruky 60 ml  
len za 0,01 €

  469 €
5,39 €  1025 €

11,79 €
  735 €

8,49 €

  795 €
9,69 €

Zinkorot® – zinok, ktorý lieči

  455 €
5,25 €

 Olynth® HA 0,1 %

  769 €
9,39 €
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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.

Panadol Novum 500 mg, 24 tbl
Panadol Novum 500 mg proti miernej až stredne silnej 
bolesti a horúčke. Uvoľňuje účinnú látku už za 5 minút 
a nedráždi žalúdok.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje paracetamol.

bolesť bolesť, horúčka

Chrípka, preChladnutie

bolesť hrdla

STREPSILS Med a Citrón, 24 pastiliek
V akcii aj iné lieky STREPSILS

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

Lieky na vnútorné použitie.

ACC® LONG, šumivé tablety, 20 ks
ACC® LONG šumivé tablety rozpúšťajú hlien a uľahčujú 
vykašliavanie. Majú rýchly nástup účinku. Vhodné od 
14 rokov, stačí 1 tableta denne.

V akcii aj iné lieky ACC® LONG
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje acetylcysteín.

Ibalgin® Plus, 24 tbl
Ibalgin® Plus: rýchlejšia a silnejšia úľava  
od bolesti hlavy. 
Liek na vnútorné použitie.

Chrípka kašeľ

ACYLPYRIN®, 500 mg tablety, 10 tbl
ACYLPYRIN® znižuje horúčku, uľavuje od bolesti hlavy, 
kĺbov a svalov pri chrípkových ochoreniach.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

Aspirin®-C, 20 šumivých tabliet
V akcii aj Aspirin®-C, 10 šumivých tabliet

Aspirin®-C
• na chrípku a prechladnutie
• znižuje horúčku
• rýchlo uľavuje od bolesti v krku, bolesti svalov, kĺbov  
   a chrbta
• obsahuje aj vitamín C – pre vašu imunitu
Liek na vnútorné použitie.

OROFORTE Menthol, tvrdé pastilky 20 ks
OROFORTE Menthol prináša úľavu pri bolesti 
hrdla a pri bolesti v ústnej dutine. Je vhodný aj 
na použitie na afty. Obsahuje cetylpyridíniumchlorid 
a lidokainiumchlorid.

V akcii aj OROFAR, tvrdé pastilky 24 ks 
a OROFAR, spray 30 ml
Lieky na vnútorné použitie.

Neo-angin® bez cukru, 24 pastiliek
V akcii aj Neo-angin® čerešňa, 24 pastiliek  
a Neo-angin® šalvia, 24 pastiliek 

• Uľavuje od bolesti a škriabania v hrdle.
• Dezinfikuje ústnu dutinu.
• Potláča zápal.
• Pre dospelých a deti od 6 rokov.
• Všetky príchute bez cukru.
Lieky na miestne použitie v ústach a v hrdle.
* Kozmetický výrobok.

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. Ibuprofén sa rýchlo absorbuje 
z gastrointestinálneho traktu.
Liek na perorálne použitie. Obsahuje ibuprofén 400 mg.

- 25 %

  435 €
4,95 €

  288 €
3,85 €

2 x 24 tbl

TeraZ 48 TablieT  
Za CenU 36 TablieT!

DvojiToU siloU 
ProTi bolesTi.

  395 €
4,55 €

30 tbl

  129 €
1,55 €
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  799 €
9,29 €

20 tabliet

  765 €
9,99 €

  675 €
7,95 €

Med a Citrón,  
24 pastiliek

  705 €
8,15 €

OROFORte 
Menthol

  625 €
7,25 €

Pri kúpe 
akéhokoľvek balenia 
Neo-angin® získate 

hygienický gél* 
na ruky 

len za 0,01 €

+

- 17 %

- 23 %



Nasivin® SOFT 0,05 %, nosový sprej, 10 ml
Účinkuje už do 25 sekúnd a skráti trvanie nádchy  
o 2 dni. s protivírusovým účinkom. Bez konzervačných 
látok. Pre deti od 6 rokov a dospelých.
Liek na nazálne použitie. Obsahuje oxymetazolíniumchlorid.

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

Nosový sprej na zníženie opuchu nosovej sliznice 
a zmiernenie príznakov nádchy. S obsahom morskej 
vody z Islandu.
Lieky na použitie do nosa. Obsahujú xylometazolín.

Aliamare, 100 ml
Aliamare obsahuje 0,2 % kyselinu hyalurónovú 
a izotonickú morskú vodu. Čistí, hydratuje a regeneruje 
sliznicu nosa. Pomáha odstraňovať vírusy a baktérie. 
Zmierňuje podráždenie sliznice po nosení rúšok. Vhodný 
pre deti aj pre dospelých.
zdravotnícka pomôcka.
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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.

STOPKAŠEĽ Medical sirup Dr. Weiss,  
200 + 100 ml navyše
Sirup obsahuje 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 sirup OD 1 ROKU 
200 + 100 ml NAVYŠE alebo STOPKAŠEĽ Medical 
pastilky Dr. Weiss, 24 ks
zdravotnícke pomôcky.

kašeľ

nádCha

nádCha, alergia

Soledum 200 mg mäkké 
gastrorezistentné kapsuly, 20 cps
V akcii aj Soledum 100 mg mäkké gastrorezistentné 
kapsuly, 20 cps

eXPerT v lieČbe bronCHiTÍDY/zápal priedušiek a prechladnutie!  
Účinne potláča zápal v prieduškách, rozpúšťa usadený hustý 
hlien v prieduškách, uľahčuje namáhavé vykašliavanie, 
uľavuje od akútneho zápalu vedľajších nosových dutín. 
Obsahuje prírodnú účinnú látku cineol. Pre dospelých a deti 
od 12 rokov. Malé ľahko prehĺtateľné kapsuly.
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú cineolum.

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

Stoptussin, 50 ml
V akcii aj Stoptussin sirup, 180 ml

Stoptussin. Správna voľba proti kašľu vďaka  
2 účinným látkam. Tlmí suchý dráždivý kašeľ  
a uľahčuje vykašliavanie.
Lieky na vnútorné použitie.

Zápal priedušiek, 
preChladnutie

Otrivin Menthol 0,1 %,  
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
V akcii aj Otrivin 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. Obsahujú xylometazolíniumchlorid.

  609 €
7,05 €

  495 €
6,05 €

Otrivin Menthol 
0,1 %

  455 €
5,55 €

Physiomer 
Hypertonický

  585 €
7,25 €

Soledum 200 mg

  649 €
7,39 €

Akcia platí  
do 30. 11. 2021

  449 €
5,19 €

novinKanovinKa

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 €

novinKa

  779 €
8,99 €

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.

  1069 €
12,05 €

nádCha

  485 €
5,59 €

- 18 %

- 18 %

- 18 %
- 19 %

30,45 €/l

79,19 €/l

  969 €
11,85 €

96,90 €/l

  609 €
7,09 €

30,45 €/l

52,42 €/l

64,92 €/l
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DENNE

K nákupu Celaskon® Long Effect 500 mg, 30 cps, získate PARALEN® Grip chrípka a bolesť, 12 tbl za 1 cent. 
K nákupu akéhokoľvek PARALEN® Grip horúceho nápoja, 12 vreciek získate Celaskon® tablety 250 mg, 30 tbl za 1 cent.

PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč a zázvor 500 mg/10 mg, PARALEN® GRIP horúci nápoj citrón 650 mg/10 mg, PARALEN® GRIP horúci nápoj echinacea a šíp-
ky 500 mg/10 mg, PARALEN® GRIP horúci nápoj Novum 500 mg/10 mg sú lieky na vnútorné použitie. PARALEN® GRIP chrípka a bolesť je liek na vnútorné použitie.  
Mucosolvan® pre dospelých a Mucosolvan® Long Effect sú lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ambroxólium – chlorid. Muconasal plus je liek na vstrekovanie do nosa. 
Obsahuje tramazolínium-chlorid. CELASKON® LONG EFFECT a CELASKON® tablety 250 mg sú lieky na vnútorné použitie. Obsahujú kyselinu askorbovú. Pozorne si prečítajte 
písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

2020

+

+

Skoré

uzdravenie!jj

UĽAHČUJE  
VYKAŠLIAVANIE 
A ZMIERŇUJE KAŠEĽ

ODSTRAŇUJE 
PRÍZNAKY 
CHRÍPKY 
A NACHLADNUTIA
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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.4

POznáte  
z tV

  529 €
6,45 €

  745 €
9,09 €

  469 €
5,39 €

0,01 €
platí pri kúpe 

PARALEN® GRIP
horúci nápoj, 

12 vreciek

0,01 €
platí pri kúpe 
CELASKON® 

LONG EFFECT, 
30 cps

- 18 %

- 18 %

52,90 €/l
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písomnú informáciu pre používateľov liekov v príbalovom letáku. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. 5
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CETEBE Vitamín C 500 mg 
s postupným uvoľňovaním, 30 cps
V akcii aj CETEBE Vitamín C 500 mg s postupným 
uvoľňovaním, 60 cps

Vitamín C vysokej kvality pre zdravý imunitný 
systém. Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred 
oxidatívnym stresom a  voľnými radikálmi a tvorbe 
kolagénu a následnému udržaniu zdravých kostí, zubov 
a chrupaviek.
Výživový doplnok.

Vitamín C

Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU,  
sprej, 10 ml
V akcii aj Vitamín D3 Teva 2000 IU, sprej, 10 ml
vibovit Déčko. NOVINKA pre podporu zdravej imunity 
detí. Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. rýchla a vysoká vstrebateľnosť 
vitamínu D3 v spreji. Dostupný aj pre dospelých ako 
vitamín D3 Teva 2000 iU.
Výživové doplnky.

imunita

Vitamín D3 2000 IU, 90 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.

imunita

  999 €

Vitamín C 1000 mg s postupným uvoľňovaním,  
100 tbl 
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.

  599 €
6,95 €

30 cps

nesVITAMINS Vitamin  
D3 2000 I.U. + K2 70 μg, 60 cps 
+ nesVITAMINS Vitamin  
D3 2000 I.U. + K2 70 μg, 30 cps
Vitamín D3 podporuje správnu činnosť imunitného systému 
a prispieva k správnemu vstrebávaniu vápnika a fosforu.  
Vitamín K2 vo forme MK-7 sa vyznačuje vysokou biologickou 
dostupnosťou a prispieva k udržaniu zdravých kostí.  
bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vegetarian.
Výživový doplnok.

Vitamíny

Pri kúpe 
60 kapsulového 
balenia získate
 30 kapsulové 

balenie len
 za 0,01 €

novinKa

novinKa

novinKa

novinKa

Zinkonat, 60 tbl
25 mg zinku vo forme glukónanu, ktorý sa lepšie 
vstrebáva do krvného obehu. Napomáha k správnemu 
fungovaniu imunitného systému a ochrane pred 
oxidačným stresom. Prispieva k udržaniu zdravých 
vlasov, nechtov, pokožky a správnej reprodukčnej 
funkcii.
Výživový doplnok.

imunita

  699 €

novinKa

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.

  499 €   549 €

imunita

nesVITAMINS Vitamin C 250 mg  
(long effect), 60 cps
Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného a nervového systému a k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom. nesVITAMINS Vitamin C 
250 mg (long effect) s postupným uvoľňovaním obsahuje 
askorban sodný, ktorý sa vyznačuje nekyslosťou.  
bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vegan. 

V ponuke aj nesVITAMINS Vitamin D3 2000 I.U., 
60 cps a nesVITAMINS Zinc 15 mg, 60 cps
Výživové doplnky.

novinKanovinKa

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV

Vitamín C + Acerola + Šípky + Zinok,  
20 vrecúšok
Prípravok je vhodným doplnkom pre posilnenie 
imunity a pri respiračných ťažkostiach. V praktických 
jednorazových vrecúškach, ktoré umožňujú vysoko 
komfortné užívanie bez nutnosti zapíjania, s príchuťou 
pomaranča.
Výživový doplnok.

+

  949 €

  889 €
10,35 €
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Pečeň

metaboliZmus glukóZy

Cholesterol

HERBEX Lekáreň ODKYSLENIE 
organizmu, 20 x 3 g
Zelený jačmeň obsiahnutý v čaji pre svoj zásaditý 
charakter pomáha k neutralizácii organizmu. Púpava 
podporuje normálnu funkciu žalúdočného traktu.

V akcii aj iné čaje HERBEX Lekáreň
Potraviny a výživové doplnky.

kVapky s obsahom  
aktívnych kultúr

BioLac Baby drops, 6 ml
Kvapky pre spokojné brušká obsahujú živé bifidobaktérie 
a laktobacily na doplnenie črevnej mikroflóry. Boli 
posúdené a schválené pre deti od narodenia hlavným 
odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre pediatriu. 
Neobsahujú mliečnu bielkovinu, konzervačné látky, umelé 
sladidlá ani pridané farbivá.
Výživový doplnok.

Essentiale® 300 mg, 100 cps
Essentiale® 300 mg je určený pacientom s poškodením 
pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-metabolického 
poškodenia pečene a pri zápale pečene.

V akcii aj Essentiale® forte 600 mg, 30 cps
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú esenciálne fosfolipidy.

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

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

Armolipid plus, 30 tbl
V akcii aj Armolipid plus, 60 tbl

Výživový doplnok obsahujúci suchý extrakt dráča 
indického, červenú fermentovanú ryžu, polikozanol, 
kyselinu listovú, koenzým Q 10, astaxantín. napomáha 
v kombinácii s vhodnou stravou kontrolovať cholesterol 
a triacylglyceroly v plazme. 1 tableta denne. Pred 
použitím prípravku sa odporúča poradiť sa s lekárom.
Výživový doplnok.

  1579 €
19,29 €

essentiale® 
300 mg

  879 €
11,15 €

  1465 €
16,89 €

30 tbl

  985 €
11,35 €

50 cps

  209 €
2,55 €

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 €

POznáte  
z tV

LEROS IMUNITA VITAMíN C,  
šípka & rakytník, 20 x 2 g
Bylinná zmes ako prirodzený zdroj vitamínov 
na podporu vašej imunity. Výborným pomocníkom 
vám bude šípka a rakytník, plody od prírody bohaté 
na vitamín C, aj veľa ďalších vitamínov a antioxidantov. 
Rakytník navyše podporuje odolnosť a obranyschopnosť 
organizmu, lipa posilňuje imunitný systém, pomáha 
udržiavať zdravé dýchacie cesty a prispieva k relaxácii.

V akcii aj iné bylinné zmesi LEROS
Potraviny a výživové doplnky.

bylinné Zmesi

  245 €
2,99 €

Vitamín C + D3 + zinok, 90 tbl
Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému, k zníženiu miery únavy 
a vyčerpania a k správnej tvorbe kolagénu. Zinok 
napomáha k správnemu fungovaniu imunitného 
systému. Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému, k udržaniu zdravých kostí, zubov 
a správnemu fungovaniu svalov.
Výživový doplnok.

imunita

  1499 €

novinKanovinKa

imunita, dýChaCie Cesty

Cemio Imunoherbal, 60 tbl
Na imunitu a dýchacie cesty prírodnou silou. Účinná 
kombinácia silného bylinného extraktu z echinacey, 
vitamínu C, zinku a vitamínu D3 na podporu imunity. 
Echinacea navyše podporuje zdravie dýchacích ciest.
Výživový doplnok.

  895 €
10,69 €

- 16 %

-21 % -18 %

-18 %

-18 %



7
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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bolesti bruCha, kŕče pálenie Záhy,  
tráviace ťažkosti

hnačka

GAVISCON Duo Efekt perorálna 
suspenzia, 300 ml
rýchla dvojitá úľava od pálenia záhy a tráviacich 
ťažkostí. Pôsobí po dobu až 4 hodín. Vhodné pre tehotné 
a dojčiace ženy a pacientov, ktorí nechcú alebo nemôžu 
prehĺtať tablety.

V akcii aj iné lieky GAVISCON
Lieky na vnútorné použitie.

Iberogast®, 50 ml
V akcii aj Iberogast®, 100 ml a Iberogast®, 20 ml

Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče? Bolesť 
žalúdka? Nevoľnosť? 6 problémov – 1 liek.
Iberogast. Expert na vaše tráviace ťažkosti!
Liek na vnútorné použitie. Liek je zložený z kvapalných extraktov 
rôznych častí bylín.

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.

tráVenie

Gaspan 90 mg/50 mg, 14 cps
Tento rastlinný liek sa používa u dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov na liečbu 
gastrointestinálnych ťažkostí, hlavne miernych  
kŕčov, plynatosti, pocitu plnosti a bolesti brucha.  
Účinné látky: Mäta pieporná – silica, rasca lúčna – silica.
Liek na vnútorné použitie.

Buscopan®, 10 mg, 20 tbl
Buscopan® odstraňuje kŕče hladkých svalov v žalúdku, 
črevách, žlčovom trakte, močových a pohlavných 
orgánoch. Účinkuje už do 15 minút. Získal ocenenie Qudal 
ako preferovaný liek 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.

Smecta®, 10 vreciek1)

V akcii aj Smecta Go®, 12 vreciek2)

smecta® lieči príznaky náhlej hnačky u dospelých a detí 
od 2 rokov podávaná spolu s rehydratačným roztokom. 
Lieči príznaky dlhodobej hnačky a bolesti spojené 
s funkčnými ochoreniami čreva u dospelých.
smecta Go® je pripravená na priame použitie. Používa 
sa na liečbu akútnej hnačky u dospelých a detí starších 
ako 8 rokov podávaná spolu s rehydratačným roztokom.
1) Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 3 g diosmektitu. 
2) zdravotnícka pomôcka. Obsahuje 3 g diosmektitu.

Hylak forte, 100 ml
V akcii aj Hylak forte, 30 ml

Hylak forte. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie. 
Vhodný aj pre deti od 2 rokov.
Liek na vnútorné použitie.

  1085 €
12,49 €

 50 ml

  859 €
9,95 €

LM
R-

CH
-2

02
10

60
9-

13

  865 €
9,99 €

Akcia platí 
 do 30. 11. 2021

  459 €
5,29 €

  685 €
7,85 €

  749 €
8,85 €

300 ml

  419 €
4,85 €

  555 €
6,39 €

ORENZYM®, 50 tbl
Pri poruchách trávenia škrobovín, strukovín, 
ovocia a zeleniny.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje takadiastázu. 

tráviace ťažkosti

  479 €
5,29 €

Pečeň a trávenie

Silymarín 200 mg, 30 tbl
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.
Výživový doplnok.

  699 €

100 ml

86,50 €/l

24,97 €/l
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starostlivosť o vlasy

hemoroidy hemoroidy, kŕčovÉ žily

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 (10 ml). 
zdravotnícke pomôcky. Pre viac informácií si prečítajte návod 
na použitie.

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

Vitamíny pre tehotné

očnÉ kvaPky

nesVITAMINS Fe 21 mg  
+ Folic Acid 600 µg, 60 cps
Výživový doplnok obsahujúci železo a kyselinu listovú.
Železo prispieva k správnej tvorbe červených krviniek.
Kyselina listová zohráva úlohu v procese delenia buniek 
a prispieva k rastu zárodočných tkanív počas tehotenstva.
bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vegan.
Výživový doplnok.

Vlasové hnojivo 60 tbl1)

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. 
1 zinok, 2 vitamín B5, 3 biotín

V akcii aj Vlasové hnojivo 150 tbl1) a Vlasové hnojivo 
šampón, 150 ml2)

1) Výživový doplnok. 
2) Kozmetický výrobok.

Emotralex™ rektálne čapíky, 10 ks 
Emotralex™ rektálna masť, 25 g
emotralex™ sa používa na liečbu príznakov spojených 
s hemoroidálnym ochorením a jeho komplikáciami (napr. 
ekzém, análne trhliny). Emotralex™ rýchlo hojí, regeneruje 
a upokojuje hemoroidy. Nemaskuje – rýchlo lieči.
emotralex™ je zdravotnícka pomôcka s aktívnou látkou 
sukralfát. 

ekZém

Zrak

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.

Luteín Premium Forte, 60 cps
Obsahuje 25 mg luteínu, zinok, selén, vitamíny C a E, 
taurín a zeaxantín. Zinok prispieva k udržaniu dobrého 
zraku. vitamíny C, e a stopové prvky zinok a selén 
prispievajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom.
Výživový doplnok.

  1635 €
19,95 €

  1539 €
17,85 €  639 €

7,85 €

K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami                www.pluslekaren.sk

  1499 €   1009 €
13,09 €

Systane™ ULtRA 
bez konzervačných 

látok

  619 €
7,15 €

20 g

  1849 €
20,25 €   1159 €

13,39 €

  2399 €
27,75 €

Pocit ťažkých nôh

Mobivenal micro, 100 + 20 tbl
V akcii aj Mobivenal micro, 60 + 10 tbl

K úľave od ťažkých nôh napomáha výživový doplnok 
Mobivenal micro, kontrolovaný na úrovni kvality liekov 
(GMP certifikát). Obsahuje diosmín, hesperidín, aescín. 
Výživový doplnok.

L.
SK

.M
KT

.C
C.

07
.2

02
0.

11
59

  965 €
14,09 €

  1789 €
21,89 €

novinKa

novinKa

DETRALEX®, 500 mg, 60 filmom 
obalených tabliet
DeTraleX® lieči prejavy chronického žilového 
ochorenia ako bolesť, opuch a pocit ťažkých nôh.  
Tiež lieči príznaky akútnej hemoroidálnej epizódy.
DetRALeX® je liek na vnútorné použitie s účinnou látkou, čistená 
mikronizovaná flavonoidná frakcia (MPFF). Užívajte s jedlom. 

Kombinovaná lieČba 
vHoDná Pre PaCienTov 

s HemoroiDálnYm 
oCHorenÍm.

-18 %

-23 %

-19 %

-18 %

-32 %
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ŠPECIÁLNAVIANOČNÁPONUKA

Darujte Voltaren pre úľavu od bolesti.
Využite špeciálnu ponuku a urobte radosť svojim blízkym s produktom Voltaren.*

* Akcia sa vzťahuje iba na vybrané produkty Voltaren.
Pred použítím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Voltaren Forte 2,32% gél je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum. Voltaren 140 mg liečivá náplasť je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum natricum. Hrejivá náplasť VoltaTherm je zdravotnícka pomôcka. V prípade otázok kontaktujte prosím: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 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: 09/2021 PM-SK-VOLT-21-00086

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

únava, vyčerPanie

oPuch, záPal, bolesť

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

Reparil® – Gel N, dermálny gél potláča opuch, bolesť a zápal. Používa sa pri 
zraneniach s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách.  
Obsah: 100 g gélu obsahuje aescinum 1 g; diethylamini salicylas 5 g. 
Liek na dermálne použitie.

horčík

relaxačný krÉm

nesVITAMINS Magnesium 165 mg 
+ B6 1 mg, 60 cps
Magnézium prispieva k zníženiu únavy a vyčerpania 
a podporuje správnu funkciu svalov. Vitamín B6 
napomáha k správnej funkcii psychiky a nervového 
systému. nesVITAMINS Magnesium 165 mg + B6 1 mg 
obsahuje Aquamin – prírodný zdroj horčíka.  
bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vegan.
Výživový doplnok.

Magne B6® Forte, 50 tbl 
+ Magne B6® Control Stress, 30 vreciek
magne b6® Forte tablety obsahujú citrát horčíka 
pre účinné doplnenie horčíka. Horčík a vitamín B6 
prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnej 
funkcii psychiky.
magne b6® Control stress. odolnosť voči stresu. Extrakt 
z Rhodiola rosea prispieva k odolnosti voči stresu. Horčík 
prispieva k zníženiu únavy.
Výživové doplnky.

VAXICUM® relaxačný krém plný byliniek, 50 + 50 ml
V ponuke aj VAXICUM® relaxačný krém plný byliniek, 100 + 50 ml

DOPRAJEM SI WELLNESS VŽDY, KEĎ SA MI ZACHCE.
VAXICUM® krém uvoľňuje a zahrieva namáhané svalstvo, s obsahom prírodných zložiek. 
Pri kúpe VAXICUM® 50 alebo 100 ml teraz získate VAXICUM® 50 ml len za 0,01 €!
Kozmetický výrobok.

  885 €
10,79 €

  1735 €
21,19 €

  1629 €
19,85 €

  1195 €
14,55 €

  999 €
12,19 €

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 €

  1545 €
16,89 €

Pri kúpe
 Magne B6® Forte,

 50 tbl získate 
Magne B6® Control 
Stress, 30 vreciek

 len za 0,01 €

+

+

novinKanovinKa

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV

vÝHoDná PonUKa
vaXiCUm® 50 ml 

len za 0,01 €  
platí pri kúpe  

vaXiCUm® 50 alebo 100 ml 

-18 %

-18 %

119,50 €/kg

108,60 €/kg

96,39 €/kg

  975 €
11,89 €

100 g

97,50 €/kg
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K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami                www.pluslekaren.sk

Vitamín C

obnoVa buniek

Pharmaton Geriavit Vitality 50+  
100 tbl
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.

V akcii aj iné produkty Pharmaton
Výživové doplnky.

kĺby, väzy, šľachy

Vitamíny, minerály

GELACTIV 3-Collagen Forte  
Darčeková edícia, 120 + 60 cps zadarmo
Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov pre vaše 
kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie a overené zloženie na trhu. 
Teraz vo vianočnej edícii – 2 mesiace zadarmo!
Výživový doplnok.

GS Vitamín C 1000 so šípkami, 100 + 20 tbl
V akcii aj GS Vitamín C 500 so šípkami, 100 + 20 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.
Výživové doplnky.

Carnosine komplex 900 mg, 120 tbl 
Vianočná edícia
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.

bolesť

bolesť

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.

Ibalgin® krém, 100 g
V akcii aj Ibalgin® gel, 100 g a Ibalgin® DUO EFFECT, 100 g

Ibalgin® krém a Ibalgin® gel lieči poranenia šliach, 
svalov a kĺbov.
Ibalgin® DUO EFFECT vďaka unikátnej kombinácii 
dvoch účinných látok potláča bolesť, zmierňuje zápal 
a urýchľuje vstrebávanie modrín.
Lieky na vonkajšie použitie. Ibalgin® krém a Ibalgin® gel 
obsahujú ibuprofén. 

  6419 €
74,15 €

  529 €
6,85 €

Ibalgin® krém, 
100 g

  1065 €
12,99 €

  2685 €
32,85 €

  885 €
10,79 €

  885 €
10,79 €

  1658 €
23,10 €

2 x 100 g
  1849 €

21,39 €

Pri KÚPe 2 balenÍ 
Za vÝHoDnÚ CenU 
ZÍsKaTe vianoČnÚ  

TašKU aKo DarČeK!

Darujte svojim blízkym zdravie  
a podporte ich imunitu do dalšieho roka

´V prípade otázok kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 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: 09/2021

PM-SK-CNT-21-00022

Výživový doplnok. 
1 tableta denne.Vitamíny C a D, selén a zinok prispievajú k normálnemu fungovaniu imunitného systému.

+

vÝHoDnÉ 
balenie
30 tabliet 
navYše!

52,90 €/kg
-18 %

-23 %

- 28 %

- 17 %

82,90 €/kg

  1275 €
15,39 €

 GS Vitamín C 1000

Pri KÚPe 2 Ks 
vianoČnÝ obal
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RAKYTNíČEK+ 
multivitamínové želatínky, 50 ks
Obľúbené želatínky s 9 vitamínmi a rakytníkom na 
podporu imunity vo vianočnej ozdobe. Skvelá chuť 
vďaka obsahu ovocnej šťavy. Bez konzervantov.
Výživové doplnky.

kĺby, väzy, šľachy

imunita

meranie tlaku prostata, potenCia, Vitalita prostata

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.

TEREZIA Hliva ustricovitá s rakytníkovým 
olejom, 120 cps + DARČEK TEREZIA 
Vitamín D3 1000 IU, 30 cps
Darčekový balíček na podporu imunity, ktorý obsahuje 
dvojmesačné balenie hlivy s rakytníkovým olejom 
a mesačné balenie vitamínu D3.
Výživové doplnky.

Marťankovia  
Multivitamín, príchuť MIX,  
50 gummies + 50 cmúľacích tabliet
multivitamíny pre deti so spoločenskou hrou 
marťadvojka ako darček! Nové tvary gummies  
jeseň – zima a známe cmúľacie tablety s imunactivom.
Výživové doplnky.

starostlivosť o Pleť

multiVitamíny

GS Condro® DIAMANT, 100 + 50 tbl
Dvojnásobná sila GS Condro® DIAMANT: to najlepšie 
z profesionálnej starostlivosti o kĺby. Jedinečná 
kombinácia glukozamín sulfátu s aescínom. Vitamín C 
ako podpora tvorby vlastného kolagénu pre správnu 
funkciu kĺbových chrupaviek.
Výživový doplnok.

Cemio Kamzík, 120 cps
Jedinečné 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.
Výživový doplnok.

Cemio RED3, 90 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. Trojmesačné balenie.
Výživový doplnok.

Prostenal Control, 70 + 20 tbl
V akcii aj Prostenal Night, 70 + 20 tbl

Prostenal Control kombinuje dobre zdokumentované 
a tradične užívané rastlinné extrakty, vitamíny 
a minerály, ktoré podporujú celkové zdravie prostaty. 
Udržuje správnu funkciu močových ciest a má priaznivý 
vplyv aj na sexuálnu aktivitu a výkonnosť.
Prostenal night vďaka udržaniu prostaty v dobrej kondícii 
a podpore prirodzeného močenia pomáha minimalizovať 
časté nočné vstávanie na toaletu a navyše prirodzeným 
spôsobom podporuje kvalitný spánok.
Výživové doplnky.

RUGARD Vitamínový krém, 100 ml  
+ balzam na pery 4,35 g 
Darčekové balenie
Vitamínový pleťový krém proti predčasným vráskam 
predstavuje výživný kokteil pre žiarivú a sviežu pleť. 
Vitamín A podporuje obnovu bunkovej štruktúry pokožky. 
Vitamín B6 priaznivo ovplyvňuje stav pleti, predchádza 
vysušovaniu. Vitamín E pôsobí ako antioxidant 
a zabraňuje známkam starnutia. 
Kozmetický výrobok.

  1709 €
18,75 €

  795 €
8,69 €

  1519 €
17,55 €

  1415 €
18,39 €

  6999 €
81,00 €   2199 €

28,35 €

  2575 €
31,75 €

  2369 €
30,69 €

obľÚbenÉ želaTÍnKY 
vo vianoČnej oZDobe

  1799 €
20,79 €

- 23 %

- 22 %

- 19 %
- 23 %



Nakupujte ešte výhodnejšie v najväčšom  
zoskupení lekární PLUS LEKÁREŇ
s vernostnou kartou

530+lekární

1 € = 1 bod
V našom vernostnom programe PLUS LEKÁREŇ získavate body za každý jeden 
cent.  Ak nakúpite voľnopredajný sortiment za 3,45 € s DPH, pripíše sa vám na 
váš účet 3,45 bodu. Stav svojho konta môžete sledovať na www.pluslekaren.sk  
v sekcii vernostný program.

Ako funguje zbieranie bodov  
vo vernostnom programe

nájdi svoju najbližšiu PlUs leKáreŇ na www.pluslekaren.sk

1 € = 2 body     
Teraz máte možnosť kúpou vašich obľúbených produktov s logom PLUS 
LEKÁREŇ získať dvojnásobný počet bodov. Produkty vlastnej značky 
s logom PLUS LEKÁREŇ sú dostupné v každej PLUS LEKÁRNI. Ak kúpite 
produkty vlastnej značky PLUS LEKÁREŇ napríklad za 3,45 € s DPH, tak 
vám na váš účet pripíšeme 6,90 bodu.

Bližšie informácie o súťaži a o vernostnom programe  PLUS LEKÁREŇ  
nájdete na www.pluslekaren.sk  v sekcii vernostný program.

Vezmi si kartu 
a vyhraj

iPhone 13!

Veľká 
súťaž!U nás platí

vernostný program 

pluslekaren

Vernostný program platí  
v lekárňach PLUS LEKÁREŇ, 
označených touto nálepkou.

10 x 
i Phone 13


