
Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov 
liekov v príbalovom letáku. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. Zobrazené produkty sú len ilustračné, zmena cien a sortimentu vyhradená. 
Akcia trvá od 1. marca do 30. apríla 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. 

EU Ecolabel : SK/028/001

Prosíme zbierať použitý papier 
na opätovné použitie.

nádcha bolesť

MUCONASAL® plus, 10 ml
Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos  
pri nádche a prechladnutí.  
Osvieži vôňou mäty a eukalyptu. 
Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.
Liek na vstrekovanie do nosa. Obsahuje tramazolínium-chlorid.

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

magnerot®, 100 tbl
Dopĺňať magnézium je veľmi dôležité v rôznych 
životných situáciách. Liek magnerot® je jediné 
magnézium s kyselinou orotovou, vďaka ktorej  
sa lepšie vstrebáva.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát magnéziumorotátu.

bolesťhorčík

bolesť hrdla

Flector EP náplasť, 10 ks 
+ Flector EP gél, 60 g
Ošetrenie bolesti v správnych rukách.  
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.
Lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú diklofenak epolamín.

+

Pri kúpe
1 balenia 

Flector EP náplasť,
10 ks získate 

Flector EP gél, 60 g
len za 0,01 €

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

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV
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z tV
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bolesť chrbta

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

POznáte  
z tV

Plus pre Vaše zdravie

  735 €
8,49 €

  485 €
5,59 €

  2199 €
26,65 €

magnerot® – Vaše magnézium  
v oranžovej krabičke!

  485 €
5,65 €

  1165 €
14,59 €- 20 %

- 17 %



2

OROFAR, 24 pastiliek s pomarančovou 
príchuťou
Liek prináša úľavu od bolesti hrdla a bolesti v ústnej 
dutine. Je vhodný aj na použitie na afty. Obsahuje 
benzoxóniumchlorid a lidokaín. 
V akcii aj OROFAR, spray 30 ml  
a OROFORTE Menthol, 20 pastiliek
Lieky na vnútorné použitie.

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

TheraFlu prechladnutie a chrípka,  
14 vreciek
Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Účinne 
odstraňuje väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia.
Liek na vnútorné použitie.

bolesť hrdla

chrípka, prechladNUtIe

PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč 
a zázvor 500 mg/10 mg, 12 vreciek
Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia: horúčka, 
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Bez umelých 
farbív.
Lieky na vnútorné použitie.

STREPSILS Plus Spray, 20 ml
Na silnú bolesť hrdla.  
Účinkuje proti vírusom, baktériám a kvasinkám.  
Lokálny anestetický účinok. Rýchla aplikácia.

V akcii aj STREPSILS Plus, 24 pastiliek
Lieky na vnútorné použitie.

Aspirin®-C, 20 šumivých tabliet
• 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.

DOstupNý v rôzNych 
príchutiach

  729 €
8,95 €

L.SK.M
KT.CC.01.2020.1006

  725 €
8,59 €

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 benzydamínium-chlorid.

TEREZIA RAKYTNÍČEK+  
multivitamínové želatínky, 50 ks
Originálne veľkonočné vajíčka plné šťavnatých želatínok. 
Obľúbené želatínky s 9 vitamínmi a rakytníkom na 
podporu imunity. Skvelá ovocná chuť. Bez konzervantov.
Výživové doplnky.

ImUNIta

Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU,  
sprej, 10 ml
NOVINKA pre podporu zdravej imunity detí. Vitamín D 
prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. 
rýchla a vysoká vstrebateľnosť vitamínu D3 v spreji.

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

Marťankovia Proimun 3+  
30 cmúľacích tabliet
Zmes bylinných extraktov na podporu imunity 
pred a počas rizikových období s výťažkami z bazy 
čiernej a šípok a s vitamínom C na podporu funkcie 
imunitného systému. Obohatené o betaglukány 
z prírodných zdrojov. Vhodné pre deti od 3 rokov.

V akcii aj iné produkty Marťankovia
Výživové doplnky.

  889 €
10,29 €

  815 €
8,95 €

LimitOvaNá 
eDícia

  619 €
6,75 €

120 ml
51,58 €/l

  855 €
9,89 €

  989 €
12,09 €

  779 €
9,05 €

30 tabliet

  669 €
7,75 €

OROFAR pastilky

- 18 %

- 19 %

ObľúbeNé žeLatíNKy  
vO veľKONOčNOm vajíčKu

od



Nasivin® SOFT 0,05 %, 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.

CELASKON® LONG EFFECT, 60 cps
s postupným uvoľňovaním vitamínu c až 12 hodín  
pre jeho lepšie vstrebávanie. 
urýchľuje liečbu a znižuje závažnosť chrípky 
a nachladnutia. Podporte svoju imunitu pravidelným 
užívaním.  
Zvýšená potreba užívania napr. aj v tehotenstve,  
pri dojčení, športe, namáhavej práci, po úrazoch  
alebo u fajčiarov.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu askorbovú.

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. Navyše s obsahom 
morskej vody. Obsahuje liečivo xylometazolín, ktoré 
uvoľňuje upchatý nos.
Lieky na použitie do nosa. Obsahujú xylometazolín.

IBSA Vitamin D3 2000 IU, príchuť 
pomaranč, 30 rýchlo rozpustných filmov
vitamín D3 vo forme rýchlo rozpustného filmu sa 
rozpúšťa na jazyku za pár sekúnd bez potreby zapitia 
vodou. Vitamín D sa rýchlo uvoľňuje a výborne vstrebáva. 
pre maximálne využitie podanej dávky.  
Neobsahuje glutén, laktózu ani GMO.
Výživový doplnok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy 
a zdravého životného štýlu.
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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.

Solmucol 200 mg, 20 vrecúšok
V akcii aj Solmucol 100 mg, 20 vrecúšok

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.

kašeľ

nádcha

ImUNIta

nádcha

MOVit Lipozomálny vitamín C 500 mg,  
60 kapsúl
Špeciálna forma vitamínu c viazaného v lipozómoch. 
Lipozómy sú zložené z dvojitej vrstvy lipidov, ktoré viažu 
vitamín C. Slúžia ako vehikulum, ktoré efektívne dopraví 
vitamín c do tkanív organizmu.
Výživový doplnok.

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

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.

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.

V akcii aj iné lieky Otrivin
Lieky na podanie do nosa. 
Otrivin Menthol 0,1 % obsahuje xylometazolíniumchlorid.

Olynth® 0,1 %, nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml
V akcii aj Olynth® 0,05 %, nosová roztoková 
aerodisperzia, 10 ml

rýchLa úľava OD NáDchy
- Uvoľnenie upchatého nosa
- Uvoľnenie prinosových dutín
- Nástup účinku už za 5 minút
Lieky na podanie do nosa.  
Obsahujú xylometazolínium-chlorid.

  469 €
5,75 €

Solmucol 200 mg

  375 €
4,29 €

Olynth® 0,1 %

  495 €
5,75 €

  465 €
5,35 €

  759 €
9,29 €

  1855 €
22,25 €

POznáte  
z tV

NOviNKaNOviNKa

  825 €
8,99 €

  529 €
6,35 €

Otrivin Menthol 0,1 %

  799 €
10,35 €

- 17 %

- 18 %

- 18 %
- 17 %

- 23 %



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

Panadol Novum 500 mg, 24 tbl
Panadol Novum 500 mg zmierňuje miernu až stredne 
silnú bolesť a horúčku. Uvoľňuje účinnú látku  
už za 5 minút.

V akcii aj Panadol Extra Novum, 24 tbl
Lieky na vnútorné použitie. 
Panadol novum 500 mg obsahuje paracetamol.

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.

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 ibuprofen.

VALETOL®, 24 tbl
VALETOL® 300/150/50 mg tablety je voľnopredajný liek 
na krátkodobú liečbu bolesti hlavy (vrátane migrény), 
zubov, bolesti v krížoch s vyžarovaním do dolných 
končatín (ischiasu), pooperačnej bolesti, bolesti  
pri nachladnutí a menštruácii.
Liek na vnútorné použitie.

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. Pred použitím si prečítajte návod  
pre používateľa.

alerGIa

bolesť

bolesť

nádcha bolesť Nervového pôvodU

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

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

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje sodnú soľ naproxénu.

LIVOSTIN® 0,5 mg/ml,  
očné suspenzné kvapky, 4 ml
• Liečba príznakov alergickej konjunktivitídy  

(klasickej aj jarnej)
• rýchla úľava
• Cielený účinok v mieste ťažkostí
Liek je určený na podanie do oka.  
Obsahuje levokabastínium-chlorid.

V akcii aj LIVOSTIN® 0,5 mg/ml, nosová suspenzná 
aerodisperzia, 10 ml
Liek je určený na podanie do nosa.  
Obsahuje levokabastínium-chlorid.

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

Cemio AU!Block, 30 cps
Na diétny režim pri bolesti nervového pôvodu:  
bolesť chrbtice, syndróm karpálneho tunela, 
brnenie končatín.  
Iba 1 kapsula denne.  
AU!Block, už žiadne AU!
Potravina pre osobitné lekárske účely.

  659 €
7,65 €

  1075 €
12,39 €

Hypertonický, 
135 ml

  455 €
5,29 €

  739 €
8,75 €

  575 €
6,65 €

20 tbl

  339 €
4,15 €

NOviNKaNOviNKa

  405 €
4,65 €

30 tbl

  1715 €
25,49 €

  335 €
4,09 €

  159 €
1,95 €

79,63 €/l

- 33 %

- 18 %

- 18 %

K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami                www.pluslekaren.sk                 www.etabletka.sk
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VERAL®, 10 mg/g gel, 100 g
VERAL® je určený na liečbu bolesti a na zmiernenie 
zápalu a opuchu pri viacerých bolestivých stavoch 
postihujúcich kĺby a svaly.
Liek na vonkajšie použitie. 1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli 
diklofenaku.

CEMIO Kamzík, 60 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 je dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu 
v kĺbových chrupavkách.
Výživový doplnok.

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.

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.

Voltaren Forte 2,32 % gél, 180 g1) 
+ VoltaTherm Hrejivá náplasť, 1 ks2)

Využite špeciálnu ponuku s Voltarenom. Pri kúpe 
Voltaren Forte 2,32 % gél, 180 g získate 1 ks hrejivých 
náplastí VoltaTherm za 0,01 €.  
voltaren Forte 2,32 % gél pôsobí proti bolesti až  
na  24 hodín pri aplikácii dvakrát denne, ráno a večer.
1)  Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum 

diethylaminum.
2)  zdravotnícka pomôcka.

kĺby, väzy, šľachy

bolesť, opUch, zápal

kolaGéN

bolesť

bolesť

kĺby, väzy, šľachy

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.

Ibalgin® krém, 100 g1)

Ibalgin® krém lieči poranenia šliach, potláča bolesť 
svalov a kĺbov, tlmí zápal a znižuje opuch.  
Bez parfumácie.

V akcii aj Ibalgin® gel, 100 g1) a Ibalgin® Duo Effect, 
100 g2)

1) Lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú ibuprofén.
2) Liek na vonkajšie použitie.

Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 150 g
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.

+
0,01 €

platí pri kúpe
Voltaren Forte  

2,32 % gél, 180 g
  1965 €

21,49 €
109,17 €/kg

  875 €
10,75 €

  579 €
7,09 €

57,90 €/kg

  625 €
7,65 €

62,50 €/kg

  1655 €
19,25 €

  1535 €
17,69 €

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

Reparil® – Gel N dermálny gél potláča opuch, zápal 
a bolesť. 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.

  729 €
8,45 €

40 g

+

POznáte  
z tV

  1565 €
18,05 €

  605 €
7,39 €

87,50 €/kg

  1375 €
15,85 €

91,67 €/kg

  995 €
11,55 €

99,50 €/kg

- 18 %

- 18 %

- 18 %

- 19 %
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Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte 
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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.

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

CENTRUM AZ (od A až po Železo),  
100 + 30 tbl NAVYŠE
Centrum AZ je kompletný multivitamín s vitamínmi 
a minerálmi pre optimálnu každodennú starostlivosť 
o vaše zdravie. 
Teraz v špeciálnej ponuke získate mesiac užívania 
NavyŠe.

V akcii aj iné produkty CENTRUM
Výživové doplnky.

RUGARD Vitamínový krém, 50 ml
Vitamíny A, B6 a E podporujú proces obnovy buniek 
pokožky, udržiavajú pleť jemnú a pružnú, zamedzujú jej 
vysušovaniu. Kolagén v zložení podporuje hydratáciu 
pleti. Vitamíny v spojení s kolagénom pôsobia proti 
predčasnému starnutiu buniek a tvorbe vrások.  
Vyrobené v Nemecku.
Kozmetický výrobok.

čajová zmes

metabolIzmUs GlUkózy

starostlIvosť o pokožkU

starostlIvosť o pokožkU

mUltIvItamíNy

starostlIvosť o vlasy

Cannaderm® Capillus – šampón 
na seboreu, 150 ml
Vhodný pre suchú, šúpajúcu a svrbiacu pokožku hlavy 
s prejavmi seborey, atopického ekzému alebo lupienky. 
Prírodná receptúra s konopným olejom, ktorá zmierňuje 
tvorbu šupín, svrbenie a začervenanie vlasovej pokožky.

V akcii aj Cannaderm® Capillus – šampón proti 
lupinám NEW, 150 ml
Kozmetické výrobky.

LEROS DETSKÝ ČAJ JABLKO, 20 x 2 g
Ovocná čajová zmes voňajúca po sladkých jabĺčkach je 
chutným doplnkom detského pitného režimu. Jemný čaj 
z jabĺk, šípok, ibišteka, mrkvy a rooibosu chutí deťom aj 
dospelým. Podávať ho môžete teplý a v lete aj vychladený.

V akcii aj iné detské čaje LEROS
Potraviny a výživové doplnky.

  619 €
7,35 €

20 g

  225 €
2,65 €

detský čaj JABLKO

  1235 €
14,25 €

 šampón  
na seboreu

L.SK.M
KT.CC.07.2020.1159

  695 €
10,29 €

BIOPRON9 Premium, 30 + 10 cps
V akcii aj iné produkty BIOPRON9

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

páleNIe záhy žIvé mIkroorGaNIzmy

Rennie ICE, 48 žuvacích tabliet
• Pre symptomatickú liečbu pálenia záhy.
• Pre rýchlu a efektívnu úľavu.
• Overená kombinácia aktívnych látok.
* IQVIA, predaje z lekární na SK, trh 03G – Acid Control&Heartburn prod., 
hodnota, 2018, 2019, 2020

zdravotnícka pomôcka. Dôkladne si prečítajte návod 
na použitie.

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 GAVISCON Duo Efekt Žuvacie tablety,  
24 a 48 tabliet
Lieky na vnútorné použitie.

  699 €
8,25 €   1099 €

12,99 €

30 + 10 cps

LM
R-CH-20210525-04

  749 €
8,85 €

perorálna suspenzia, 
300 ml

ŠPECIÁLNA 
PONUKA
30 tabliet 
NAVYŠE!

24,97 €/l

82,33 €/l

- 32 %

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

  2285 €
26,45 €

150 cps
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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

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

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

MOVit Železo Chelát Premium, 90 cps
Moderný výživový doplnok s vysokou biodostupnosťou, 
účinnou a veľmi dobre znášanou formou železa  
vo VEG kapsulách.
Výživový doplnok.

močové cesty

krvotvorba hUbové INfekcIe Nechtov

EXOROLFIN 5 %, liečivý lak  
na nechty 2,5 ml
Na liečbu hubových infekcií nechtov u dospelých.  
Je účinný proti kvasinkám, kožným hubám  
aj plesniam. Nanáša sa na postihnutý necht na ruke 
alebo nohe jedenkrát týždenne.
Liek na lokálne použitie. Obsahuje amorolfín.

V akcii aj EXO-NAILNER Lak 2 v 1 (5 ml)  
a Exoterin, lak (3,3 ml)
eXO-nAILneR je zdravotnícka pomôcka. exoterin je liek na 
dermálne použitie (aplikácia na nechty), obsahuje terbinafin.

  1019 €
11,75 €

10 tbl

TEREZIA ČIERNY CESNAK, 60 cps
Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu 
a lipidov v krvi. podporuje imunitu a činnosť srdca.  
Bez zápachu a ostrej chuti. Nedráždi sliznice tráviaceho 
ústrojenstva.
Výživový doplnok.

cholesterol

Arterin Cholesterol, 30 tbl
znižuje cholesterol1 
Prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu 
funkciu krvných ciev2 
Nové zdokonalené zloženie
1 Bolo preukázané, že rastlinné steroly znižujú hladinu cholesterolu v krvi. 
2 Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správnej funkcii  
  krvných ciev.

Výživový doplnok.

  1749 €
21,45 €

  1475 €
17,05 €

Cemio RED3, 60 cps
V akcii aj Cemio RED3, 30 cps

2x silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu, 
potenciu a vitalitu 
Tri účinky v jednej kapsule denne. 
Slivka africká a ľan siaty podporujú zdravie prostaty, 
maca podporuje sexuálne zdravie a fyzickú kondíciu, 
sibírsky ženšen podporuje vitalitu.
Výživový doplnok.

prostata, poteNcIa, vItalIta

  1765 €
20,89 €

60 cps

  775 €
9,45 €

  1169 €
15,05 €

eXOROLFIn 5 %

detoxIkácIa, pečeň

MOVit Mega detox Ostropestrec  
+ Kurkumín FORTE, 60 kapsúl
Prémiový výživový doplnok obsahujúci jedinečnú 
kombináciu extraktu ostropestreca mariánskeho 
a extraktu kurkumy dlhej – kurkumínu. Maximum  
pre ochranu pečene a detoxikáciu.
Výživový doplnok.

  1855 €
22,69 €

hNačka

Smecta®, 10 vreciek
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.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 3 g diosmektitu.

V akcii aj Smecta Go®, 12 vreciek
Je pripravená na priame použitie. Používa sa na liečbu 
akútnej hnačky u dospelých a detí starších ako 8 rokov 
podávaná spolu s rehydratačným roztokom.
zdravotnícka pomôcka. Obsahuje 3 g diosmektitu.

  569 €
6,55 €

  425 €
4,89 €

bolestI brUcha, kŕče

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.

POznáte  
z tV

  455 €
5,29 €

- 18 %

- 18 %

- 22 %

- 18 %



laktobacIly

Laktobacily 9, 60 cps
Výživový doplnok je komplexom 9 kmeňov laktobacilov 
a bifidobaktérií. V dennej dávke obsahuje 15 miliárd 
vitálnych mikroorganizmov.
Výživový doplnok.

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

tráveNIe hNačka

+
Pri kúpe 

Hylak forte, 
100 ml získate 

Hylak forte, 
30 ml len za 

0,01 €

Akcia platí 
do 31. 3. 2022

Hylak forte, 100 ml  
+ Hylak forte, 30 ml
Hylak forte. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie. 
Vhodný aj pre deti od 2 rokov.
Liek na vnútorné použitie.

ENDITRIL® 100 mg tvrdé kapsuly, 10 cps
ENDITRIL® 

Rýchla pomoc pri akútnej hnačke. Účinkuje už počas 
30 minút.
Liek na vnútornú použitie. Obsahuje racekadotril.

  619 €
7,19 €

  1549 €

  905 €
10,45 €

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.

močové cesty

Brusnice Forte, 10 tbl
Prípravok je kombináciou troch látok: extraktu 
z plodov brusníc veľkoplodých s vysokým obsahom 
proanthokyanidínov (PAC), monosacharidu D-Manózy 
a výťažku z vňate zlatobyle obyčajnej, ktorá prispieva 
k prirodzenej funkcii močového mechúra a dolných 
močových ciest.
Výživový doplnok.

  749 €

horčík

Magnézium + Vitamín B6 s príchuťou 
grepu a maliny, 20 šumivých tabliet
Šumivé tablety k zníženiu miery únavy a vyčerpania. 
Magnézium + vitamín B6 obsahuje aktívne zložky, ktoré 
prispievajú k normálnej činnosti svalov a nervovej 
sústavy a k zníženiu miery únavy a vyčerpania.
Výživový doplnok.

  309 €

Pri kúpe 
Magnézium 

+ vitamín B6, 20 šumivých 
tabliet s príchuťou 

grep a malina získate 
druhé balenie
 len za 0,01 €

ImUNIta

Vitamín C 1200 mg + D3 1000 IU  
+ zinok 15 mg, 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.

  1499 €

NOviNKaNOviNKa

  879 €

  949 €

Plusimun, 60 cps 
Obsahuje rastlinné extrakty z liečivých bylín 
pamajoránu obyčajného a rozchodnice ružovej, plodov  
kardamónu obyčajného a huby húsenice čínskej, ktoré 
majú priaznivý vplyv na obranyschopnosť organizmu. 
Prípravok je obohatený o včeliu materskú kašičku, 
ktorá je známa svojimi priaznivými účinkami na ľudský 
organizmus.
Výživový doplnok.

Vitamín D3 2000 IU, 90 cps
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.
Výživový doplnok.

NOviNKaNOviNKaPri kúpe 
Plusimun, 60 cps 

získate druhé 
balenie 

len za 0,01 €

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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