január/február 2022

Plus pre Vaše zdravie
Vitamíny

vitamín C

NOVINKA

1999 €

Poznáte
z TV

nádcha

NOVINKA
Pri kúpe
60 kapsulového
balenia získate
30 kapsulové balenie
len za 0,01 €

Poznáte
z TV

455 €

5,25 €

Olynth® HA 0,1 %

+
Lipozomálny vitamín C 500 mg, 60 cps
Vitamín C vo vysoko vstrebateľnej lipozomálnej forme.
Prispieva k správnemu fungovaniu imunitného
systému, k zníženiu miery únavy a vyčerpania
a k správnej tvorbe kolagénu.
Vitamín C prispieva k ochrane buniek pred oxidačným
stresom a zvyšuje vstrebávanie železa.
Výživový doplnok.

- 17 %

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.

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.

Chrípka, prechladnutie

Imunita
Poznáte
z TV

nesVITAMINS Vitamin D3 2000 I.U.
+ K2 70 μg, 60 cps + nesVITAMINS
Vitamin D3 2000 I.U. + K2 70 μg, 30 cps

19 €
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Poznáte
z TV

Bolesť

485 €

5,65 €

9,89 €

585 €

6,75 €

Zinkorot® – zinok, ktorý lieči
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť, 24 tbl
V akcii aj PARALEN® GRIP, 24 tbl
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť

Zinkorot®, 50 tbl

• Horúčka • Bolesť hlavy • Upchatý nos • Bolesť hrdla
• Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti

Zinkorot® má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, ktorá
sa môže prejaviť zvýšenou náchylnosťou k infekciám
v chladnejšom období.

• Horúčka • Bolesť hlavy • Upchatý nos • Bolesť hrdla
• Suchý kašeľ

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké
kapsuly. Pri bolesti hlavy, chrbta, kĺbov a bolestivej
menštruácii.

Lieky na vnútorné použitie.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát zinkumorotátu.

PARALEN® GRIP

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg, 30 cps

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.
Prosíme zbierať použitý papier
Ilustračné foto: ingimage. Za tlačové chyby nezodpovedáme.
EU Ecolabel : SK/028/001

na opätovné použitie.

K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami

www.pluslekaren.sk

Nedajte šancu chrípke
a prechladnutiu!*

prechladnutie
a chrípka

- 18 %
upchatý nos

59 €

1

1,95 €

655 €

1145 €

7,99 €

65,50 €/l

965 €

13,99 €

suchý
dráždivý kašel

11,79 €

492 €

horúčkA
a bolesť hlavy

6,05 €

na opary

*O možnom kombinovaní týchto prípravkov sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Pred použítím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. TheraFlu prechladnutie a chrípka 325 mg/ 20 mg/ 10 mg/50 mg
prášok na perorálny roztok obsahuje paracetamol, feniramíniummaleát, fenylefrínhydrochlorid a kyselinu askorbovú. Liek na vnútorné použitie. Panadol Novum 500 mg filmom obalené tablety je liek na vnútorné použitie. Obsahuje
paracetamol. Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml sirup je liek na vnútorné použitie. Obsahuje dextrometorfániumhydrobromid. Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia obsahuje
xylometazolíniumchlorid. Liek na podanie do nosa. Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g dermálny krém je liek na vonkajšie použitie. 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: 10/2021
PM-SK-CNT-21-00020

Kašeľ

785 €

- 23 %

8,55 €

765 €

9,95 €

20 ks

639 €

7,39 €

53,25 €/l

TUSSIREX sirup, 120 ml

795 €

9,19 €

66,25 €/l

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.

V akcii aj ACC® LONG, šumivé tablety, 10 ks

V akcii aj TUSSIREX Junior sirup, 120 ml,
TUSSIREX nočný sirup, 120 ml a
TUSSIREX Pastilky proti kašľu, 20 ks

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

Na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím.
Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ.
TUSSIREX nočný sirup podporuje pokojný spánok.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje erdosteín.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje acetylcysteín.

Zdravotnícke pomôcky.

ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek
®

ACC® LONG, šumivé tablety, 20 ks

Kašeľ

Chrípka, prechladnutie

459 €

5,29 €

45,90 €/l

645 €

55 €
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7,39 €

32,25 €/l

9,85 €

Horúci nápoj
citrón, 10 vreciek

379 €

4,35 €

STOPKAŠEĽ Medical sirup Dr. Weiss,
200 + 100 ml navyše
V akcii aj STOPKAŠEĽ Medical sirup OD 1 ROKU
200 + 100 ml navyše

COLDREX horúci nápoj citrón, 10 vreciek
V akcii aj Ambrobene 30 mg, 20 tbl

STOPKAŠEĽ sirupy obsahujú 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 iné lieky COLDREX

Ambrobene – pre rýchlu a účinnú úľavu od vlhkého
kašľa.

Teraz v akcii aj vo forme pastiliek STOPKAŠEĽ Medical
pastilky Dr. Weiss, 24 ks

Lieky na vnútorné použitie.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ambroxóliumchlorid.

Zdravotnícke pomôcky.

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.

2

Ambrobene 15 mg/5 ml, 100 ml

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

Nádcha
65 €

4

1075 €

12,39 €

75 €

3

5,39 €

youtube.com/pluslekaren

4,85 €

79,63 €/l
Hypertonický,
135 ml

945 €

Sanorin® 1‰

10,95 €

157,50 €/l
Baby Hypertonický,
60 ml

-23 %

Sanorin® 1‰, nosová roztoková
instilácia, 10 ml
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 tramazolínium-chlorid.

Nádcha, alergia

Physiomer Hypertonický, 135 ml

Zmierňuje opuch sliznice a príznaky nádchy s účinkom
už do 5 minút.

Akcia platí na kvapky, spray a emulziu
z produktového radu Sanorin®

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

Liek na použitie do nosa. Obsahuje nafazolíniumnitrát.

Zdravotnícke pomôcky.

Bolesť

Chrípka

525 €

6,19 €

- 18 %

69 €

9

30 cps

11,85 €

96,90 €/l

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.

ACYLPYRIN® znižuje horúčku, uľavuje od bolesti hlavy,
kĺbov a svalov pri chrípkových ochoreniach.

Zdravotnícka pomôcka.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

- 19 %

145 €

1,79 €

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 30 cps

ACYLPYRIN®, 500 mg tablety, 10 tbl

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.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Bolesť hrdla
od

619 €

6,75 €

51,58 €/l
120 ml

665 €

7,65 €

pastilky

625 €

7,25 €

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU, 24 pastiliek
V akcii aj NEO-ANGIN ČEREŠŇA, 24 pastiliek
a NEO-ANGIN® ŠALVIA, 24 pastiliek
®

Junior-angin pastilky proti bolesti hrdla
pre deti, 24 ks
V akcii aj Junior-angin lízanky pre deti, 8 ks
a Junior-angin sirup pre deti, 100 ml

TANTUM VERDE – Vaše eso na bolesť hrdla!
Rýchlo a efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla.

Uľavuje od bolesti a škriabania v hrdle, dezinfikuje
ústnu dutinu, potláča zápal.
Pre dospelých a deti od 6 rokov.
Všetky príchute bez cukru.

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

Lieky na orálne použitie. Obsahujú benzydamíniumchlorid.

Lieky na miestne užitie v ústach a v hrdle.

Zdravotnícke pomôcky.

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

®

®

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.
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K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami

735 €

639 €

8,49 €

435 €

7,39 €

Poznáte
z TV

4,99 €

43,50 €/l

Poznáte
z TV

Bolesť hrdla?

Poznáte
z TV

kašeľ?

Stoptussin

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.

zápalové ochorenIe?
Calcium chloratum – TEVA

Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným látkam.
Tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje vykašliavanie.

Jedinečný a generáciami overený liek, ktorý
podporuje liečbu zápalového procesu.

STOPTUSSIN, perorálne roztokové kvapky, 50 ml je liek
na vnútorné použitie.

Calcium chloratum – TEVA, 100 ml je liek na vnútorné
použitie s účinnou látkou dihydrát chloridu vápenatého.

Bolesť hrdla

639 €

www.pluslekaren.sk

Bolesť hrdla, zachrípnutie

655 €

7,39 €

695 €

7,55 €

Septolete extra s príchuťou citrónu
a bazového kvetu 3 mg/1 mg tvrdé
pastilky, 16 ks
V akcii aj iné lieky Septolete extra
Pastilky a sprej Septolete extra liečia bolesť a zápal
hrdla. 2 účinné látky majú trojitý účinok. Eliminujú
pôvodcov infekcie hrdla, pôsobia proti zápalu a bolesti.
Pastilky uľavia už do 15 min.
Lieky na vnútorné použitie.

Vitamín C

8,05 €

675 €

7,95 €

Med a Citrón,
24 pastiliek

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

hydro pastilky, 20 pastiliek

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám
a kvasinkám po 1 minúte. Zníženie bolesti v hrdle
po 5 minútach.

Prvá voľba pre vaše hrdlo – účinná a šetrná! Zmierňuje
bolesť hrdla, zachrípnutie, dráždenie na kašeľ. Uľaví
namáhaným hlasivkám, zvlhčí suché hrdlo.
Vhodné i pre deti od 6 rokov a tehotné a dojčiace ženy.

Lieky na vnútorné použitie.

Zdravotnícka pomôcka.

Imunita

Imunita, zníženie únavy

425 €

- 23 %

4,89 €

825 €

10,75 €

1289 €

14,79 €

100 + 20 tbl

CELASKON® tablety 250 mg, 100 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.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu askorbovú.
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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.

ADDITIVA Vitamín C + Zinok, 60 cps
Kapsuly s postupným uvoľňovaním vitamínu C.
Vitamín C a zinok prispievajú k normálnej funkcii
imunitného systému.
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.

www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren
Dýchacie cesty

✔ uľahčuje

vykašliavanie

NA

RODEN

0+

IA

OD

VLHKÝ KAŠEĽ
579 €

1x

7,09 €

DENNE

57,90 €/l

✔ ZMieRŇuje

- 18 %

kašeľ

PROSPAN, 100 ml

59 €

5

85 €

95 €

4

6,45 €

7

5,69 €

49,50 €/l

55,90 €/l

9,09 €

MUCOSOLVAN® pre dospelých, MUCOSOLVAN® Junior a MUCOSOLVAN® Long Effect sú lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ambroxólium-chlorid.
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Imunita

Sirup sa používa na liečbu akútnych zápalov dýchacích
ciest sprevádzaných kašľom. Liek uvoľňuje hlieny
v dýchacích cestách, uľahčuje vykašliavanie a zmierňuje
kašeľ. Môže sa užívať od narodenia.
Liek na perorálne použitie. Obsahuje suchý extrakt
z brečtanových listov (Hederae helicis folii extractum siccum).

- 18 %

685 €

265 €

3,25 €

30 cps

7,95 €

60 cps

889 €

10,29 €

- 18 %

775 €

9,45 €

10 ml

TEREZIA Vitamín D3 1000 IU, 30 cps
Vigantolvit® D3 2000 IU, 60 cps

Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU, sprej, 10 ml

V akcii aj TEREZIA Vitamín D3 1000 IU, 90 cps
a TEREZIA VITAMÍN D3 BABY kvapky (400 IU),
od narodenia, 10 ml

V akcii aj Vigantolvit® Osteo, 30 tbl

V akcii aj Vitamín D3 Teva 2000 IU, sprej, 10 ml

Dôležitý vitamín na podporu tvorby kostí a zubov.
Vitamín D3 reguluje metabolizmus vápnika a udržuje
normálnu funkciu imunitného systému. Použitý
olivový olej zaisťuje efektívne vstrebávanie vitamínu
D3 do organizmu. Kvapky sú vhodné pre deti už
od narodenia.

Výživové doplnky.

Výživové doplnky.

Výživové doplnky.

VIGANTOLVIT® D3 s vitamínom D prispieva k správnej
funkcii imunitného systému.
Bez lepku, laktózy a bravčovej želatíny.
60 kapsulové balenie na 2 mesiace užívania.

NOVINKA pre podporu zdravej imunity detí. Vitamín D
prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému.
Rýchla a vysoká vstrebateľnosť vitamínu D3 v spreji.

Probiotiká, imunita

Imunita

NOVINKA

1839 €

20,15 €

- 17 %

1399 €

16,85 €

60 + 20 cps

nesVITAMINS Zinc 15 mg, 60 cps
Zinok prispieva k správnemu fungovaniu imunitného
systému a k udržaniu zdravej pokožky, nechtov a vlasov.
Bez cukru, bez lepku, bez laktózy a vegan.

V ponuke aj nesVITAMINS Vitamin C 250 mg
(long effect), 60 cps a nesVITAMINS Vitamin D3
2000 I.U., 60 cps
Výživové doplnky.

GS Superky, 60 + 20 cps
Hliva ustricovitá + lactobacily,
AKCIA 60 + 60 cps zadarmo
Hliva ustricovitá s deklarovaným obsahom betaglukánov
118,2 mg obohatená 3 kmeňmi probiotických kultúr
a šípkami na podporu imunity a správneho trávenia.
Výživový doplnok.

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.

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.
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K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami

www.pluslekaren.sk
Bolesť

- 18 %

449 €

999 €

5,19 €

12,19 €

1625 €

Poznáte
z TV

19,85 €

108,33 €/kg

575 €

Cenovo
výhodná
ponuka

7,05 €

na produkty Voltaren

Ibolex® 200 mg filmom obalené tablety,
20 tbl

pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. o prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojím
lekárom alebo lekárnikom. Liek voltaren Forte 2,32 % gél obsahuje diclofenacum diethylaminum. voltaren 140 mg liečivá
náplasť obsahuje diclofenacum natricum. Lieky sú určené na vonkajšie použitie. Liek voltaren Rapid 25 mg, mäkké kapsuly
obsahuje diclofenacum kalicum a je určený na vnútorné použitie.

Ibolex®: nová generácia lieku proti bolesti. Účinná úľava
od bolesti, nižšia záťaž pre telo.

Únava, vyčerpanie

Horčík

- 18 %

975 €

11,95 €

39 €

15

16,85 €

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dexibuprofén.

Zápal vonkajšieho
zvukovodu
45 €
6,65 €
35 €
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- 18 %

7,75 €

- 18 %
NOVINKA
nesVITAMINS Magnesium 165 mg
+ B6 1 mg, 60 cps

Magne B6 tbl obd, 100 tbl
®

DOLORgit med ušné kvapky, 10 ml

Na zlepšenie príznakov deficitu horčíka, napr.:
- nervozita, mierna úzkosť, podráždenosť,
- dočasná únava,
- svalové kŕče.

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.

Zmierňujú bolesť, začervenanie a svrbenie. Ušné
kvapky slúžia na podporné ošetrenie pri ťažkostiach
vonkajšieho ucha. Účinná látka glycerín pôsobí proti
opuchom, zmierňuje bolesti a vytvára film.

Lieky na vnútorné použitie.

Výživový doplnok.

Zdravotnícke pomôcky.

V akcii aj Magne B6 tbl obd, 60 tbl
®

Hemoroidy

- 19 %

39 €

6

7,85 €

Hemoroidy, kŔčové žily
Kombinovaná liečba
vhodná pre pacientov
s hemoroidálnym
ochorením.

1695 €

19,59 €

DETRALEX® 1000 mg perorálna
suspenzia vo vrecku, 30 vreciek

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.

DETRALEX® lieči prejavy chronického žilového ochorenia
ako bolesť, opuch a pocit ťažkých nôh. Tiež lieči príznaky
akútnej hemoroidálnej epizódy.

Zdravotnícke pomôcky s aktívnou látkou sukralfát. Pred použitím
si prečítajte návod na použitie.

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

6

Bolesť

1375 €

15,85 €

91,67 €/kg
150 g

Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 150 g

Emotralex™ rektálne čapíky, 10 ks
V akcii aj Emotralex™ rektálna masť, 25 g

V akcii aj DOLORgit med ušný sprej proti bolesti, 20 ml

V akcii aj 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.

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

Ušná hygiena

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren

Odvykanie od fajčenia

Omega 3

29 59 €

13 29 €

32,39 €

- 23 %

- 18 %

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

645€

8,35 €

AkusTone ušný sprej, 15 ml, 300 dávok
Zloženie troch prírodných olejov pre správnu ušnú
hygienu. Napomáha odstráneniu mazových zátok
a prevencii ich vzniku. Pre dospelých a deti
od 3 mesiacov veku.
Zdravotnícka pomôcka. Na použitie do ucha.

Odvykanie od fajčenia
15 €
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16,29 €

53,16 €/l

2 x 13,2 ml

VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA. Účinkuje
rýchlo a túžbu po cigarete uhasí po 30 sekundách*.
Zmierňuje chuť na cigaretu a abstinenčné príznaky
spojené s ukončením fajčenia. Dovoľuje postupné
znižovanie dodávanej dávky nikotínu. Neobsahuje cukor.
Mentolová príchuť. 2 x 150 dávok.

Möller‘s Omega 3
RYBÍ OLEJ Citrónová príchuť, 250 ml

* Pri použití dvoch dávok.

Möller‘s Omega 3 je rybí olej z nórskej prírody.
Získavame ho z tresčej pečene z chladných vôd ostrovov
Lofoty. 1 lyžička Möller‘s dodá 1,2 g omega-3 mastných
kyselín z rýb, 15 µg vitamínu D a vitamíny A a E.

V akcii aj iné lieky Nicorette®

V akcii aj iné produkty Möller‘s Omega 3

Nicorette® Spray 1 mg/dávka je liek na podanie do úst. Obsahuje nikotín.

Výživové doplnky.

Vitamíny pre tehotné

Starostlivosť o vlasy

1845 €

9,45 €

1195 €

20,25 €

13,79 €

2475 €

28,55 €

2235 €

Vlasové hnojivo 60 tbl1)

25,79 €

NiQuitin CLEAR 21 mg/24 h,
transdermálna náplasť, 7 náplastí1)
+ NiQuitin Mini 4 mg, tvrdé pastilky, 20 ks2)
Kombinovaná terapia pre účinnejší spôsob odvykania
od fajčenia. Kombinácia transdermálnych náplastí
a perorálnych foriem nikotínu je účinnejšia ako
samostatná transdermálna náplasť.

V akcii aj iné lieky NiQuitin
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje nikotín.
2)
Liek na orálne použitie. Obsahuje nikotín.
1)

V akcii aj Vlasové hnojivo 150 tbl1)

NOVINKA

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.

Zápcha

Prostata, močové cesty

639 €

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

Teraz v akcii aj vo forme Vlasové hnojivo šampón, 150 ml2)
1)
2)

Výživový doplnok.
Kozmetický výrobok.

Inkontinencia

535 €

7,39 €

6,15 €

31,95 €/l

200 ml

1009 €

11,65 €

LACTECON, 200 ml
V akcii aj LACTECON, 500 ml

ProstanolGEN, 60 cps

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.

Unikátna novinka pre správnu funkciu prostaty
a močových ciest. Obsahuje jedinečnú zmes extraktu
borovicovej kôry a peľu, extrakt zo Saw palmetto, extrakt
z pŕhľavy a zinok. Ražný peľ, palma plazivá a pŕhľava
dvojdomá prispievajú k správnej funkcii prostaty
a močových ciest.

Liek na perorálne použitie. Obsahuje laktulózu.

Výživový doplnok.

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.

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.
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K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami

www.pluslekaren.sk

vitamín C

Imunita

999 €

949 €

699 €

NOVINKA

NOVINKA

Vitamín C 1000 mg s postupným uvoľňovaním,
100 tbl

Vitamín D3 2000 IU, 90 cps

Zinkonat, 60 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 s obsahom vitamínu D3.
Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu
imunitného systému, udržaniu zdravých kostí,
zubov a správnemu fungovaniu svalov. Tiež
k normálnej hladine vápnika v krvi a jeho správnemu
vstrebávaniu.

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.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Imunita

1499 €

NAKUPUJTE ešte
VÝHODNEJŠIE
S vernostnou kartou

NOVINKA

zla´vy až

29%

Vitamín C + D3 + zinok, 90 tbl

do

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.

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

Výživový doplnok.

laktobacily

Pečeň
49 €

15

Chudnutie

1575 €

19,29 €

Essentiale®
300 mg

- 18 %

3879 €

44,85 €

Lipoxal UltraFit, 180 tbl

UltraFit, 180 tbl

V akcii aj Lipoxal UltraFit, 90 tbl

Essentiale® 300 mg, 100 cps
Laktobacily 9, 60 cps

V akcii aj Essentiale® forte 600 mg, 30 cps

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

Essentiale® 300 mg a Essentiale® forte 600 mg je určený
pacientom s poškodením pečeňových funkcií v dôsledku
toxicko-metabolického poškodenia pečene a pri zápale
pečene.

Výživový doplnok.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú esenciálne fosfolipidy.

Prestaňte chudnúť, schudnite! Lipoxal UltraFit,
výživový doplnok na chudnutie s viac ako 15-ročnou
tradíciou, uľahčuje spaľovanie tukov2, znižuje chuť do
jedla4, podporuje znižovanie hmotnosti1 a napomáha
k odstráneniu prebytočnej vody z tela3.
1

zelený čaj, 2 teín, 3 púpava, 4 synefrín

Teraz v akcii aj Lipoxal Radical, 90 tbl a Lipoxal
Radical, 180 tbl
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.

Nájdi svoju najbližšiu PLUS LEKÁREŇ na www.pluslekaren.sk

