
Nakupujte ešte 
výhodNejšie 
s vernostnou kartou

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

530+lekární

Bližšie informácie o vernostnom programe  pLuS LekÁReŇ nájdete na www.pluslekaren.sk  v sekcii vernostný program.
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Bližšie informácie o vernostnom  
programe nájdete na www.pluslekaren.sk/
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Za každý nákup voľnopredajného sortimentu v lekárňach 
pLuS LekÁReŇ získavate vernostné body. tie sa cez ver-
nostnú 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.

ako funguje zbieranie bodov  
vo vernostnom programe

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.



Vyčerpanie a únaVa horčík

LaktobaciLy

StaroStLiVoSť o pokožku regenerácia pokožky

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

10% zľava

B - komplex Forte, 100 tbl

Silymarín 200 mg, 30 tbl

Magnézium 400 mg + B komplex + 
vitamín C, 20 vrecúšok

Magnézium + Vitamín B6,  
20 šumivých tabliet

Omega 3, 90 cps

s vernostnou kartou na tieto produkty

Zrak, pokožkaomega 3 opuchy, pomLiaždeniny

Octanový gél, 110 g

Zobrazené produkty sú výživové doplnky.

Akcia trvá od 1. mája do 30. júna 2022 alebo do vypredania zásob.

Betakarotén 10.000 IU, 100 cps

Tea tree olej, 10 ml Panthenol 10 % sprej, 150 ml Panthenol 10 % mlieko, 230 ml

  279€
  309 €

Laktobacily 9, 14 cps

pečeň a tráVenie močoVé ceSty

  535 €
  595 €

  719 €
  799 €

  245 €
  275 €

  625 €
  695 €

  529 €
  589 €   509 €

  565 €

  449 €
  499 €

  649 €
  719 €

  675 €
  749 €

Brusnice Forte, 10 tbl

  625 €
  695 €

  629 €
  699 €

22,27 €/kg

41,67 €/l 31,26 €/l



mykóZy kože

hnačka

SVrbenie a 
 podráždenie kože

Vitamíny, mineráLy

Zľava až do 29% s vernostnou kartou

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. mája do 30. júna 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. 

pečeň

choroby žíL doLných  
končatín, opuch, 

ZápaL 

VagináLne mykóZy

hnačka

tráVenie

úZkoStné StaVy,  
poruchy Spánku

StaroStLiVoSť  
o pokožku

horčíkboLeSť

obnoVa buniek

tráViaci trakt  
beZ paraZitoV

boLeSť

aLergia aLergia

huboVé infekcie 
nechtoV

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg, 30 cps
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

52,50 €/l

Magne B6® tbl obd, 100 tbl
Liek na vnútorné použitie.

Voltaren Forte 2,32 % gél, 150 g
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje 
diclofenacum diethylaminum.

Imodium®, tvrdé kapsuly, 20 cps
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 
loperamídium-chlorid.

Claritine 10 mg, 10 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje loratadín.

ParazitEx, 60 cps
Výživový doplnok.

103,28 €/kg

  2329 €
  2849 €

Fenistil 1mg/g gél, 50 g
Liek na použitie na kožu. Obsahuje dimetindeni 
maleas.

Hylak forte, 100 ml
Liek na vnútorné použitie.

Sédatif PC, 60 tbl
Liek na vnútorné použitie.

Carnosine komplex 900 mg, 60 tbl
Výživový doplnok.

  399 €
  489 €

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

Essentiale® 300 mg, 100 cps
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 
esenciálne fosfolipidy.

  1545 €
  2005 €

Centrum IMUNITA VITAMIN C MAX,  
14 vreciek
Výživový doplnok.

  1025 €
  1335 €

  575 €
  699 €

  719 €
  885 €

AESCIN, 20 mg, 90 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje α-escinum.

  835 €
  1025 €

  3755 €
  4595 €

Sudocrem® MULTI-EXPERT, 125 g
Zdravotnícka pomôcka.
Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0482.

Canespor krém, 15 g
Antimykotikum na vonkajšie použitie. 
Obsahuje bifonazol.

Canesten® GYN Kombi, 1 vaginálna 
tableta a 20 g krému
Liek obsahujúci tabletu na vaginálne použitie 
a krém  na vonkajšie použitie. Obsahuje 
klotrimazol.

EXOROLFIN 5 %, liečivý lak  
na nechty 2,5 ml
Liek na lokálne použitie. Obsahuje amorolfín.

  1069 €
  1505 €

Dasseltino 5 mg, 10 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 
dezloratadín.

103,28 €/kg

  459 €
  565 €

  895 €
  1239 €

  1579 €
  2055 €

105,27 €/kg

  609 €
  745 €

LM
R-CH-20210319-35

  485 €
  615 €

  475 €
  579 €

LIVOSTIN® 0,5 mg/ml,  
očné suspenzné kvapky, 4 ml
Liek je určený na podanie do oka. Obsahuje 
levokabastínium-chlorid.

  625 €
  765 €

aLergia

  949 €
  1235 €

  819 €
  998 €

81,90 €/l

  635 €
  829 €

46,00 €/kg

L.SK.M
KT.CC.02.2021.1345  1009 €

  1239 €


