530+
lekární

Nakupujte ešte
výhodnejšie
s vernostnou kartou
zla´vy až

29%

do

Bližšie informácie o vernostnom
programe nájdete na www.pluslekaren.sk/
vernostny-program/

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

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren

Ako funguje zbieranie bodov
vo vernostnom programe
Za každý nákup voľnopredajného sortimentu v lekárňach
PLUS LEKÁREŇ získavate vernostné body. Tie sa cez vernostnú kartu pripíšu na váš účet. Informáciu o aktuálnom
stave bodov na vašom účte nájdete na www.pluslekaren.sk
v sekcii vernostný program.

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.

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.

Hlavné výhody vernostného programu PLUS LEKÁREŇ:
S vernostnou kartou PLUS LEKÁREŇ zbierate body za každý nákup voľnopredajného sortimentu.
Za nákup produktov s logom PLUS LEKÁREŇ môžete získať až dvojnásobok bodov.
Svoje nazbierané body viete uplatniť na nákup viac ako 2000 produktov. Zoznam produktov nájdete
vždy na www.pluslekaren.sk v sekcii vernostný program.
S kartou PLUS LEKÁREŇ získate vždy špeciálne akcie a ponuky, ktoré sú platné len pre zákazníkov,
ktorí sú zapojení do vernostného programu PLUS LEKÁREŇ.
Na vašom účte máte prehľad o vašich nákupoch voľnopredajného sortimentu.
	Vernostné zľavy až do výšky 29%. Aktuálnu ponuku vždy nájdete na www.pluslekaren.sk v sekcii
vernostný program.

10% zľava

s vernostnou kartou na tieto produkty
8999€

IMUNITA

99 €

Vitamín C 1000 mg
s postupným uvoľňovaním, 100 tbl

6757€

4494€

49 €

99 €

Vitamín D3 2000 IU, 60 cps

Zinok 15 mg, 100 tbl

IMUNITA
19 €

7

98910€

799 €

98910€

99 €

99 €

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

Vitamín C 500 mg s postupným
uvoľňovaním, 60 cps

Komplex laktobacilov

Únava a vyčerpanie

4494€

Vitalita

5395€

99 €

Laktobacily 9, 14 cps

Multivitamín s minerálmi, 60 tbl

7197€

99 €

99 €

Magnézium 50 mg + B6, 50 tbl

Únava a vyčerpanie

Koenzým Q10 60 mg + E, 30 cps

Kĺby, väzivá a šľachy

7197€

98910€

99 €

Železo 20 mg + vitamín C 100 mg, 100 tbl

Vlasy, nechty a pokožka

8098€

99 €

Kolagén Artro, 60 cps

99 €

Beauty Plus, 60 tbl

Zobrazené produkty sú výživové doplnky.
Akcia trvá od 1. januára do 28. februára 2022 alebo do vypredania zásob.

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

Zľava až do 29% s vernostnou kartou
chrípka, prechladnutie

Liek na vnútorné použitie.

Voltaren Forte 2,32 % gél, 150 g

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje
paracetamol.

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje
diclofenacum diethylaminum.

bolesť

4555€

5496€

75 €

65 €

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g,
dermálny krém, 2 g
Liek na vonkajšie použitie.

pečeň

kAšEĽ
25 €

5

52,50 €/l

€
1479
19

645 €

29 €

MUCOSOLVAN®
pre dospelých, 100 ml
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť, 24 tbl

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg, 30 cps

Liek na vnútorné použitie.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

kašeľ

7398€

55 €

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

imunita
59 €

7

989 €

nádcha
25 €

4

525 €

99 €

101,67 €/kg

Panadol Novum 500 mg, 24 tbl

Chrípka, prechladnutie

€
1075
13

85 €

95 €

79 €

opary

€
1525
19

1451€

89911€

TheraFlu prechladnutie a chrípka,
14 vreciek

bolesť

Bolesť, horúčka

Essentiale® 300 mg, 100 cps

Liek na vnútorné
použitie. Obsahuje
ambroxólium-chlorid.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje esenciálne
fosfolipidy.

kašeĽ

7159€

95 €

49,58 €/l

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

ACC® LONG, šumivé tablety, 20 ks

Liek na podanie do nosa. Obsahuje
xylometazolínium-chlorid.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje
acetylcysteín.

765 €

Zdravotnícka pomôcka

14 16

59 €

6

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

HEMOROIDY, KŔČOVÉ ŽILY únava, vyčerpanie
99 €
55 €

15 19

BolesŤ hrdla
25 €

85 €

bolesť hrdla
09 €

6

795 €

NOVINKA

Zinkorot® – zinok, ktorý lieči
Zinkorot®, 50 tbl

DETRALEX® 1000 mg perorálna suspenzia
vo vrecku, 30 vreciek

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát
zinkumorotátu.

Liek na vnútorné použitie s účinnou látkou, čistená
mikronizovaná flavonoidná frakcia. Užívajte s jedlom.

odvykanie od fajČeniA VITAMÍNY PRE TEHOTNÉ
€
2799
32

nesVITAMINS Magnesium 165 mg
+ B6 1 mg, 60 cps

STREPSILS Med a Citrón, 24 pastiliek

Výživový doplnok.

Liek na vnútorné použitie.

imunita

€
1749
20

39 €

imunita

76510€

2453€

25 €

25 €

75 €

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

nesVITAMINS Fe 21 mg
+ Folic Acid 600 µg, 60 cps

TEREZIA Vitamín D3 1000 IU, 30 cps

ADDITIVA Vitamín C + Zinok, 60 cps

Liek na podanie do úst. Obsahuje nikotín.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

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. januára do 28. februára 2022 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.

