september/október 2022

Plus pre Vaše zdravie
horčík

Nádcha

Poznáte
z TV

Poznáte
z TV

Kašeľ

535 €

Poznáte
z TV

- 18 %

6,19 €

Pri kúpe
Magne B6® tbl obd,
100 tbl získate
Magne B6® tbl obd,
60 tbl
len za 0,01 €

505 €

479 €

5,85 €

459 €

Solmucol 200 mg

+
Magne B6® tbl obd, 100 tbl
+ Magne B6® tbl obd, 60 tbl

Solmucol 200 mg, 20 vrecúšok

Na zlepšenie príznakov deficitu horčíka, napr.:

MUCONASAL® plus, 10 ml

V akcii aj Solmucol 90, 90 ml

• svalové kŕče.

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní nos pri nádche
a prechladnutí. Navyše osvieži vôňou mäty a eukalyptu.
Vhodný pre dospelých a deti od 6 rokov.

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.

Liek na vstrekovanie do nosa. Obsahuje tramazolínium-chlorid.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú N-acetylcysteín.

• nervozita, mierna úzkosť, podráždenosť;
• dočasná únava;

Žily, cievy, hemoroidy
Poznáte
z TV

79 €

15

18,29 €

Poznáte
z TV

Poznáte
z TV

09 €

15

665 €

35 €

17

Bolesť

Bolesť

7,69 €

66,50 €/kg

20,05 €

695 €

8,45 €

69,50 €/kg

- 18 %
Detralex®, 500 mg,
filmom obalené tablety, 60 tbl
V akcii aj Detralex® 1000 mg perorálna
suspenzia vo vrecku, 30 vreciek
DETRALEX® je liek na boľavé, či opuchnuté nohy a kŕčové
žily. Tiež lieči príznaky akútnej hemoroidálnej epizódy.

785 €

05 €

14

9,65 €

16,25 €

93,67 €/kg

Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 150 g
Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta,
svalov a kĺbov.

DETRALEX®
Cíťte sa nezastaviteľní.

V akcii aj Olfen gel, 100 g

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú účinnú látku, čistená
mikronizovaná flavonoidná frakcia.
Užívajte s jedlom.

Lieky na kožné použitie.
Olfen Forte 23,2 mg/g gél obsahuje dietylamínovú soľ
diklofenaku. Olfen gel obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

- 19 %
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.

V akcii aj Flector EP gél, 100 g
Lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú diklofenak epolamín.

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. septembra do 31. októbra 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.

K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami

www.pluslekaren.sk

www.etabletka.sk

Chrípka, prechladnutie
Poznáte
z TV

- 19 %

- 18 %
45 €

10

- 19 %

629 €

945 €

609 €

7,75 €

11,65 €

12,79 €

horúci nápoj citrón,
14 vreciek

999 €

PARALEN® GRIP chrípka a bolesť, 24 tbl
COLDREX horúci nápoj citrón, 14 vreciek

TheraFlu prechladnutie a chrípka,
14 vreciek

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.

V akcii aj PARALEN® GRIP, 24 tbl
PARALEN® GRIP chrípka a bolesť
• Horúčka • Bolesť hlavy • Upchatý nos • Bolesť hrdla
• Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti
PARALEN® GRIP

Unikátna kombinácia 4 účinných látok. Účinne
odstraňuje väčšinu príznakov chrípky a prechladnutia.

V akcii aj iné produkty COLDREX

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

Liek na vnútorné použitie.

Lieky na vnútorné použitie.

Lieky na vnútorné použitie.

Bolesť hrdla u detí

Bolesť hrdla

729 €

7,99 €

SPRAY FORTE

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

795 €

V akcii aj Junior-angin
lízanky pre deti, 8 ks
a Junior-angin sirup
pre deti, 100 ml

9,15 €

Expert na bolesť v hrdle u detí!
• Uľavuje od bolesti v hrdle.

719 €

8,39 €

pastilky

• Upokojuje podráždené sliznice.

+

Pri kúpe
akéhokoľvek
produktu TANTUM
VERDE® získate
termohrnček
len za 0,01 €

755 €
TANTUM VERDE® SPRAY FORTE, 15 ml

Dorithricin, 20 tvrdých pastiliek

Teraz v akcii všetky lieky TANTUM VERDE®

• 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.

Dorithricin – jediný voľnopredajný liek na trhu s obsahom
lokálneho antibiotika.
Rýchlo tlmí bolesť, cielene bojuje s baktériami a lieči
zapálené hrdlo.

TANTUM VERDE® – efektívne odstráni bolesť a zápal
hrdla vďaka svojmu štvoritému účinku.
Teraz všetky produkty TANTUM VERDE® za výhodnú cenu.

Zdravotnícke pomôcky.

Liek na orálne použitie.

Lieky na orálne použitie. Obsahujú benzydamínium-chlorid.

Bolesť hrdla

655 €

7,55 €

pastilky

845 €

9,95 €

815 €

STREPFEN, 24 tvrdých pastiliek
Rýchlo a dlhodobo uľaví od bolesti hrdla.
Tlmí bolesť hrdla až na 6 hodín. Poskytuje
upokojujúci efekt* po 2 minútach. Obsahuje
flurbiprofén, ktorý pôsobí proti zápalu.

Septolete extra s príchuťou citrónu
a bazového kvetu 3 mg/1 mg
tvrdé pastilky, 16 ks

725 €

V akcii aj Septolete extra 1,5 mg/ml + 5 mg/ml,
sprej 30 ml

8,39 €

hydro pastilky, 20 ks

V akcii aj iné lieky STREPFEN

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 minút.
V ponuke aj pastilky Septolete extra s príchuťou
eukalyptus alebo citrón a med.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú flurbiprofén.

Lieky na orálne použitie.

Zdravotnícka pomôcka.

* daný liekovou formou pastilky
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Prvá voľba pre vaše hrdlo – účinná a šetrná! Zmierňuje
bolesť hrdla, zachrípnutie, dráždenie na kašeľ. Vhodné
i pri suchosti sliznice v ústnej dutine. Vhodné aj pre deti
od 6 rokov a tehotné a dojčiace ženy.

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

899 €

Kalciový sirup

10,93 €

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren

Kašeľ

- 18 %

555 €

6,39 €

659 €

55,50 €/l

8,09 €

65,90 €/l

Kalciový sirup, 100 ml
Rokmi overený,
najpredávanejší* ochutený
kalciový sirup, s unikátnou
jemnou vanilkovou chuťou.
Pomáha a chutí deťom od
narodenia i dospelým! Vhodný
i pre tehotné a dojčiace ženy.
Organická mikronizovaná
forma účinnej látky zvyšuje
biologickú dostupnosť, a tým
aj účinnosť.

- 19 %

39 €

6

7,39 €

63,90 €/l

MUCOSOLVAN® Long Effect, 20 cps

PROSPAN, sirup 100 ml

V akcii aj MUCOSOLVAN pre dospelých, 100 ml

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.

®

* MAT/06/2022 IQVIA™

• Uľahčuje vykašliavanie
• Uvoľňuje zahlienenie
• Zmierňuje kašeľ

Výživový doplnok.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ambroxoliumchlorid.

755 €

- 18 %

Poznáte
z TV

Liek na perorálne použitie. Obsahuje suchý extrakt
z brečtanových listov (Hederae helicis folii extractum siccum).

Kašeľ

9,25 €

675 €

75,50 €/l

7,79 €

56,25 €/l

TUSSIREX sirup

705 €

8,15 €

39,17 €/l

Stoptussin sirup

665 €
36,95 €/l

Robitussin Expectorans na vykašliavanie
100 mg/5 ml sirup, 100 ml

Stoptussin sirup, 180 ml

Robitussin Expectorans na vykašliavanie pomáha
uvoľňovať hlien a napomáha odkašliavaniu dospelým
a deťom už od 2 rokov.

V akcii aj Stoptussin, 50 ml
Stoptussin. Správna voľba proti kašľu vďaka
2 účinným látkam. Tlmí suchý dráždivý kašeľ
a uľahčuje vykašliavanie.

V akcii aj iné lieky Robitussin
Robitussin Expectorans je liek na vnútorné použitie. Obsahuje
guajfenezín.

Lieky na vnútorné použitie.

Chrípkové stavy

839 €

9,69 €

85 €

4

5,59 €

OLYNTH HA

TUSSIREX sirup, 120 ml
Na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím.
Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ.

V akcii aj iné produkty TUSSIREX
Zdravotnícke pomôcky.

nádcha
Poznáte
z TV

®

6x1g

- 19 %

545 €

6,69 €

525 €
OSCILLOCOCCINUM, 6 x 1 g
V akcii aj OSCILLOCOCCINUM, 30 x 1 g
OSCILLOCOCCINUM je homeopatický liek, tradične
sa používa pri liečbe chrípkových stavov (horúčka,
prechladnutie, bolesti). Dávkovanie je rovnaké pre
všetky vekové kategórie vrátane tehotných žien a detí.
Liek na vnútorné použitie.

Olynth® HA 0,1 %, nosová roztoková
aerodisperzia, 10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos.
Zvlhčuje nosovú sliznicu.
Unikátne zloženie 3 látok so zvlhčujúcim účinkom.
Bez obsahu konzervačných látok.
Dlhodobý účinok až 10 hodín.

V akcii aj iné lieky Olynth®
Olynth® HA 0,1 % je liek určený na podanie do nosa.
Obsahuje xylometazolínium-chlorid.

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.
Liek na podanie do nosa. Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

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

379 €

45 €

5

4,45 €

Klasika
na bolesť a horúčku
pre celú rodinu

37,90 €/l

6,35 €

www.pluslekaren.sk

www.etabletka.sk

Bolesť

15 €

5

259 €

MAT-SK-2200186 – 1.0 – 06/2022

2,99 €

509 €

5,85 €

95 €

0

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg, 30 cps

1,09 €

PARALEN RAPID 500 mg, PARALEN 125, PARALEN SUS sú lieky na vnútorné použitie.
Obsahujú paracetamol. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľa
a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

489 €

IBOLEX® 200 mg filmom obalené tablety,
20 tbl

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

Ibolex®: nová generácia lieku proti bolesti chrbta.
Pôsobí priamo v mieste bolesti, nižšia záťaž pre telo.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dexibuprofén.

Imunita, zníženie únavy

459 €

5,65 €

1689 €

- 19 %

20,69 €

1309 €

15,15 €

- 18 %

CELASKON® tablety 250 mg, 100 tbl

100 + 20 tbl

MOVit Lipozomálny Vitamín C 500 mg,
60 cps

GS Vitamín C 1000 + šípky, 100 + 20 tbl

Podporte svoju imunitu pravidelným užívaním.

Špeciálna forma vitamínu C viazaného v lipozómoch
s lepšou vstrebateľnosťou. Lipozómy sú partikuly
zložené z dvojvrstvy lipidov. Je vhodný aj pre
vegetariánov a vegánov – neobsahuje želatínu.

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.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu askorbovú.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke a nachladnutí.
Zvýšená potreba užívania napr. aj v tehotenstve, pri
dojčení, športe, namáhavej práci, po úrazoch alebo
u fajčiarov.

V akcii aj GS Vitamín C 1000 + šípky, 50 + 10 tbl

Nádcha
19 €

5

6,05 €

Morská voda
39 €
99 €

1135 €

13,15 €

84,07 €/l

Physiomer
Hypertonický

8

10,99 €

89,90 €/l

- 18 %

10

12,69 €

103,90 €/l

Pri kúpe
Otrivin Breathe
Clean získate
papierové
vreckovky
len za 0,01 €

1075 €
79,36 €/l

mar rhino 0,1 % nosový sprej, 15 ml

Otrivin Breathe Clean, nosový sprej,
100 ml + papierové vreckovky

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

Physiomer Hypertonický, 135 ml

Nosový sprej na zníženie opuchu nosovej sliznice
a zmiernenie príznakov nádchy. Navyše s obsahom
morskej vody.
mar rhino 0,1 % nosový sprej je vhodný pre
dospelých a deti od 6 rokov, mar rhino 0,05 %
nosový sprej pre deti od 2 rokov.

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

100 % prírodný nosový sprej izotonického roztoku
morskej vody. Vhodný na každodenné použitie!

Lieky na použitie do nosa. Obsahujú xylometazolín.

Zdravotnícke pomôcky.

Zdravotnícke pomôcky.

4

V akcii aj Otrivin Breathe Clean Aloe Vera,
nosový sprej, 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
35 €

5

- 16 %

6,35 €

facebook.com/pluslekaren
15 €

5

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren

Bolesť

imunita

775 €

30 cps

9,49 €

- 18 %

- 16 %
NUROFEN Rapid 400 mg Capsules,
30 cps

755 €

8,95 €

ATARALGIN, 50 tbl

IBSA Vitamin D3 2000 IU,
30 rýchlo rozpustných filmov

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča
horúčku pri chrípke a zápaloch horných dýchacích ciest.

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.

Vitamín D3 vo forme rýchlo rozpustného filmu sa
rozpúšťa na jazyku za pár sekúnd bez potreby zapitia
vodou. Rýchlo sa uvoľňuje a výborne vstrebáva. Pre
maximálne využitie podanej dávky. Už žiadne ťažkosti
s prehĺtaním tabliet.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Liek na vnútorné použitie.

Výživový doplnok.

V akcii NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 20 cps

imunita

915 €

10,55 €

855 €

59 €

9

11,75 €

995 €

- 18 %

10,89 €

30 + 30 cps

Vibovit Déčko Vitamín
D3 500 IU, sprej,
10 ml
Vibovit Déčko – pre
podporu zdravej imunity
detí. Vitamín D prispieva
k správnemu fungovaniu
imunitného systému.

HLIVA USTRICOVITÁ s rakytníkovým
olejom, 30 + 30 cps
RAKYTNÍČEK multivitamínové želatínky
s rakytníkom, rôzne druhy

V akcii aj HLIVA USTRICOVITÁ s rakytníkovým
olejom, 60 + 60 cps alebo 100 + 100 cps

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

Rakytníček obsahuje ovocnú šťavu, vďaka ktorej má
lahodnú chuť. Obsahuje vitamíny a rakytník na podporu
imunity. Bez konzervantov, sladidiel a farbív.
V akcii 8 druhov.

Hliva v kombinácii s rakytníkovým olejom vo výhodných
akciových baleniach. Hliva pochádza od certifikovaných
pestovateľov s deklarovaným obsahom betaglukánov
118,2 mg v 1 kapsule.

Výživové doplnky.

Výživové doplnky.

Výživový doplnok.

Rýchla a vysoká
vstrebateľnosť vitamínu D3
v spreji.

Vitamíny, minerály

- 18 %

1205 €

14,75 €

MOVit Omega 3 + K2 + D3 + E Premium,
90 toboliek
Výživový doplnok obsahuje široké spektrum vitamínov
prispievajúcich k normálnej funkcii srdca a ciev,
k normálnej funkcii mozgu a zraku, zdravých kostí
a k normálnej funkcii imunitného systému.
Výživový doplnok.

2845 €

31,15 €

Centrum AZ,
100 + 30 tbl

Centrum AZ, 100 + 30 tbl
Centrum AZ je kompletný multivitamín s vitamínmi
a minerálmi pre optimálnu každodennú starostlivosť
o vaše zdravie.

V akcii aj iné produkty Centrum
Výživové doplnky.

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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www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

Kĺby, väzy, šľachy

Bolesť
Poznáte
z TV

1849 €

22,79 €

102,72 €/kg

youtube.com/pluslekaren

- 19 %

1099 € 989 €
Kolagén Artro, 60 cps

Voltaren Forte 2,32 % gél, 180 g

Prípravok obsahuje kolagén typu I, ktorý je prítomný
v šľachách, kostiach a pokožke. Kolagén typu II sa
najviac vyskytuje v spojivovom tkanive, chrupavkách.
Vitamín C prispieva k správnej tvorbe kolagénu
a k správnej funkcii chrupaviek.

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až
na 24 hodín pri aplikácii 2x denne. Uľavuje od bolesti
chrbta, svalov, kĺbov.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum
diethylaminum.

Výživový doplnok.

595 €

7,75 €

59,50 €/kg

Bolesť

Bolesť svalov a kĺbov
končatín

Bolesť

- 23 %

855 €

9,85 €

5 náplastí

805 €

- 19 %

615 €

7,55 €

DOLGIT krém, 100 g

Olfen 140 mg, 5 liečivých náplastí

Flector EP 25 mg mäkké kapsuly, 20 cps

DOLGIT krém je vysoko efektívny v lokálnej
liečbe reumatických i nereumatických bolestí
pohybového systému. Nesteroidové antiflogistikum,
antireumatikum.

Olfen 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom,
pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov
končatín až na 12 hodín.

V akcii aj Olfen 140 mg, 10 liečivých náplastí

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 vonkajšie použitie. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje diklofenak epolamín.

Liek na vonkajšie použitie – dermálny krém. Obsahuje
ibuprofén.

Bolesť chrbta
Poznáte
z TV

379 €

6,69 €

Bolesť

- 43 %

795 €

10,25 €

- 22 %
- 17 %

2255 €

27,29 €

Milgamma® N, 100 cps
Liek Milgamma® N kapsuly obsahuje vysoké dávky
vitamínov benfotiamín (B1), B6 a B12, ktoré podporujú
regeneráciu poškodených nervov, čím pomáha riešiť
príčinu bolesti chrbta.
Liek na vnútorné použitie.
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Capsagamma® krém, 40 g
53 mg/100 g

diky 4 % Spray Gel, 30 ml

Rastlinný liek z extraktu plodov papriky /kapsaicín/ na
zmiernenie bolesti svalov ako je bolesť v krížovej oblasti
chrbta.
Pri opakovanej bolesti chrbta k Milgamma® N, 100 cps
vyskúšajte liek Capsagamma® – na lokálne tlmenie
bolesti.

Rýchla a dlhodobá úľava od bolesti malých
a stredne veľkých kĺbov a periartikulárnych
štruktúr s protizápalovým účinkom.
Nesteroidné antiflogistikum (NSAID).

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje štandardizovaný polotuhý
extrakt z plodov papriky (Capsicum).

Liek na kožné použitie. Obsahuje 40 mg
sodnej soli diklofenaku – 4 % koncentrácia.

Dávkovanie: 3-krát denne v pravidelných
intervaloch 4 – 5 strekov.

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

CBD olej
Poznáte
z TV

instagram.com/pluslekaren

Bylinný balzam

2675 €

32,75 €

youtube.com/pluslekaren

Pri syndróme karpálneho
tunela

- 18 %

755 €

8,75 €

30,20 €/l

KARPAL AKUT, 50 ml
Konská masť s konopou chladivá, 250 ml

SWISSCBDPOWER Organic Full
Spectrum CBD olej 5 %, 20 ml

Pri syndróme karpálneho tunela!

875 €

10,09 €

Testované v laboratóriách.
Švajčiarska kvalita.

Bylinný balzam, ktorý prináša intenzívnu úľavu
a prevenciu proti svalovým kŕčom, boliestkam kolien
a chrbta vďaka obsahu konopného extraktu.

KARPAL AKUT je určený k masáži pri postihnutí
syndrómom karpálneho tunela. Obmedzuje bolestivosť
ruky a zlepšuje citlivosť prstov. Účinne pôsobí vďaka
upokojujúcim rastlinným extraktom veroniky, prasličky,
očianky a chmeľu.

Kozmetický výrobok.

Kozmetické výrobky.

Zdravotnícka pomôcka.

25 €

05 €

15

14

17,45 €

V akcii aj Konská masť s konopou hrejivá, 250 ml

Cholesterol

- 18 %

75 €

9

Kĺby, väzy, šľachy

11,89 €
30 cps

1569 €

Arterin Cholesterol, 30 tbl
Znižuje cholesterol

1

18,15 €

TEREZIA ČIERNY CESNAK, 30 cps
V akcii aj TEREZIA ČIERNY CESNAK, 60 cps

GelActiv 3-Collagen Forte, 60 + 60 cps
Akcia 1 + 1 zadarmo

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.

Cesnak prispieva k regulácii hladiny cholesterolu
a lipidov v krvi. Podporuje imunitu a činnosť srdca.
Bez zápachu a ostrej chuti. Nedráždi sliznice tráviaceho
ústrojenstva.

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.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu
funkciu krvných ciev2
Nové zdokonalené zloženie

Zázrak pre reštart našich buniek – Karnozín!
Vedeli ste, že každá svalová bunka
vo vašom tele potrebuje karnozín?
Karnozín (carnosine) je 100 %
prírodná látka, ktorá sa prirodzene
vyskytuje v ľudskom organizme a jeho
najväčšia koncentrácia sa nachádza
vo svaloch, v srdci a mozgovej kôre.
Množstvo karnozínu sa v našom tele
rapídne zmenšuje po 30 roku života,
čo sa dáva do priamej súvislosti s tým,
prečo sa nám do 70 roku života znižuje celková hmotnosť a účinnosť svalov
(v priemere o 40 %).
Užívaním karnozínu sa obnovuje
normálna regulácia bunkového cyklu. Karnozín v ľudskom tele funguje
ako "čistič" buniek. Pôsobí proti spomaľovaniu fungovania buniek a tiež
umožňuje ich lepšiu reprodukciu.
Pre svoje účinky si užívanie karnozínu nemôžu vynachváliť predovšetkým 2 zdanlivo odlišné skupiny ľudí.
Prvou skupinou sú seniori, u ktorých
karnozín veľmi dobre pôsobí proti
starnutiu buniek. Dôležitý je aj jeho

- 18 %

protizápalový a protinádorový účinok. Karnozín chráni mozgové bunky pred poškodením a mnohé štúdie
odporúčajú jeho užívanie pri autistických poruchách alebo pri Alzheimerovej chorobe. Druhou skupinou
sú vrcholoví a rekreační športovci.
Karnozín užívajú kvôli ochrane svalov
pred zranením, zvyšuje ich silu, odolnosť, vytrvalosť a urýchľuje regeneráciu. Zásadný je jeho vplyv na účinné
odbúravanie kyseliny mliečnej zo
svalov, čím prehlbuje výkon a odďaľuje únavu.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o úplne netoxický prírodný proteín, ľudia
môžu užívať také množstvo karnozínu,
aké chcú, a to bez vedľajších účinkov.
Každé nespotrebované množstvo sa
vylúči z tela močom a potom.
Veľmi výhodné je kombinovať
karnozín s ďalšími látkami so silnou antioxidačnou aktivitou. Takto
jedinečným produktom je Carnosine
komplex.

3845 €

47,05 €

3705 €
Carnosine komplex 900 mg,
60 tbl
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.

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
Komplex živých
mikroorganizmov
55 €

11

www.pluslekaren.sk

Baktérie mliečneho
kvasenia
39 €

7

13,65 €

www.etabletka.sk
Laktobacily

1409 €

16,29 €

9,59 €
32 cps

Biopron 9
Immunity

- 23 %
Biopron 9 Immunity, 30 cps
Biopron 9 Immunity doplňuje živé mikroorganizmy
a fruktooligosacharidy pre každodennú starostlivosť
o rovnováhu črevnej mikrobioty a vďaka vitamínu D
prispieva k správnej funkcii imunitného systému.
Vaša denná dávka imunity.
Biopron je Najdôveryhodnejšou značkou v kategórii
Probiotík v rokoch 2020 a 2021.

LINEX® kapsuly, 32 tvrdých kapsúl
V akcii aj iné produkty LINEX®

LACTOSEVEN, 100 tbl

V akcii aj iné produkty Biopron 9

LINEX® kapsuly obsahujú 3 druhy živých baktérií
mliečneho kvasenia. Vhodné na podpornú liečbu
pri hnačkách, nadúvaní a iných poruchách trávenia
pre dojčatá, deti aj dospelých.

Laktobacily s vitamínom D na posilnenie imunity
s jedinečným zložením až 7 rôznych kmeňov baktérií
mliečneho kvasenia. Vhodný pri oslabení imunity
a počas ATB liečby. Neobsahuje cukor, laktózu, lepok.

Výživové doplnky.

LINEX® kapsuly je liek na vnútorné použitie.

Výživový doplnok.

Trávenie

1619 € 1679 €

45 €

4

20,55 €

4,95 €

pečeň, DETOXIKáCIA

pečeň

- 18 %

1689 €

20,69 €

1009 €

- 18 %

12,35 €

Essentiale® 300 mg, 100 cps
V akcii aj Essentiale® forte 600 mg, 30 cps

MOVit Mega Detox Ostropestrec
+ Kurkumín FORTE, 60 cps

Na liečbu tráviacich ťažkostí pri dlhodobých
ochoreniach pečene a žlčových ciest.

Essentiale® 300 mg a Essentiale® forte 600 mg
vďaka obsahu esenciálnych fosfolipidov podporujú
prirodzenú regeneráciu pečene.

Maximum pre ochranu pečene a detoxikáciu.
Prémiový produkt obsahujúci jedinečnú kombináciu
extraktu pestreca mariánskeho a kurkumínu.
Vstrebávanie je umocnené extraktom z čierneho korenia.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje fenipentol.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú esenciálne fosfolipidy.

Výživový doplnok.

Febichol®, 50 cps

Zápcha

Stres, smútok, nálada

Úzkostné stavy, poruchy
spánku
Pri kúpe

679 €

7,85 €

33,95 €/l

200 ml

35 €

7
De-press, 60 toboliek

05 €

13

15,05 €

LACTECON, 200 ml

V akcii aj De-press, 30 toboliek

V akcii aj LACTECON, 500 ml

Účinný výživový doplnok, ktorý bol vyvinutý na
dosiahnutie dobrej nálady3, 4, 5, podporu duševnej
a fyzickej pohody2 a vyrovnávania sa s pocitmi
úzkosti4, 5 a stresu2. De-press má nenávykové zloženie
vhodné aj pre dlhodobé užívanie a je bez nežiadúcich
účinkov (napr. nemá vplyv na zníženie pozornosti).

60 tob.

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.

extrakt 2 valeriány lekárskej, extrakt 3 medovky lekárskej,
extrakt 4 ľubovníka bodkovaného, extrakt 5 šafranu siateho

Liek na perorálne použitie. Obsahuje laktulózu.

Výživový doplnok.

8

+

SÉDATIF PC, 60
alebo 90 tbl
získate Datif Night,
30 cps
len za 0,01 €

8,45 €
60 tbl

SÉDATIF PC, 60 tbl1) alebo SÉDATIF PC,
90 tbl1) + Datif Night, 30 cps2)
SÉDATIF PC
Homeopatický liek, tradične používaný pri úzkostných
stavoch, precitlivenosti, podráždenosti a poruchách
spánku. Sédatif PC nemá žiadny vplyv na schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Datif Night
Výživový doplnok, založený čisto na prírodnej báze, ktorý
predstavuje bezpečné riešenie problémov so spánkom.
1)
2)

Liek na vnútorné použitie.
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

youtube.com/pluslekaren

Starostlivosť o pokožku

Meranie tlaku

465 € 385 €

69 €

76

instagram.com/pluslekaren

5,39 €

83,99 €

- 33 %
Tlakomer OMRON M3

1239 €

95 €
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digitálny, automatický, na rameno, s predĺženou
manžetou + sieťový adaptér

Bepanthen® Baby 30 g, 100 g

Tlakomer OMRON M3 na rameno s mäkkou Easy manžetou
pre normálnu, aj silnú pažu. Klinicky overený, so zárukou
4 roky a 2x kalibráciou presnosti zdarma. Počas merania
vás dokáže upozorniť na prípadný nepravidelný pulz
a pamätá si údaje pre 2 osoby. Technológia Intelli Sense
zabezpečí najjemnejšie stlačenie vašej paže.

Bepanthen® Baby
Spoľahlivá ochrana pokožky celej rodiny.
• Hydratuje a prirodzene regeneruje suchú pokožku.
• Pomáha chrániť pokožku pred vznikom zaparenín.
• Vhodné na suché miesta: napr. päty, lakte, líca, pery.
• Bez farbív a parfumácie.

RUGARD Vitamínový krém, 100 ml

Zdravotnícka pomôcka.

Kozmetické výrobky.

Kozmetický výrobok.

CH-20220214-49

Nespavosť

18,39 €

123,90 €/l

13,95 €

119,50 €/kg

S vitamínmi A, B6, E. Podporuje prirodzený proces
tvorby buniek, reguluje vlhkosť a podporuje regeneráciu
pokožky. Vitamíny v spojení s kolagénom pôsobia proti
predčasnému starnutiu buniek a tvorbe vrások.

Starostlivosť o oči

1185 €

12,95 €

- 23 %
Ocutein Brillant
- DA VINCI,
60 toboliek1)
+ OCUTEIN
SENSITIVE PLUS
očné kvapky, 15 ml2)

819 €

10,69 €

VIZIK očné kvapky zmierňujúce
podráždenie, 10 ml
ZzzQuil® NATURA, 30 želé
Pomôže vám rýchlo zaspať vďaka melatonínu, ktorý
prispieva k zníženiu času zaspávania. Inovatívna
forma želé. Prírodná aróma lesných plodov.
Bez umelých príchutí, farbív, sladidiel, konzervačných
látok. 1 želé 30 minút pred spánkom.

Očné kvapky zmierňujúce podráždenie
s dexpantenolom a karbomérom. Ošetrujú a upokojujú
začervenané oči. Vytvárajú ochranný film na rohovke
a spojovke, čím vyrovnávajú chýbajúcu slznú tekutinu.
Aj pri dlhodobom používaní sú veľmi dobre tolerované
a sú vhodné aj pri nosení kontaktných šošoviek.
Po prvom otvorení je ich možné používať až 12 mesiacov.

Výživový doplnok.

Zdravotnícka pomôcka.

Vši, hnidy

1719 € 1619 €
19,89 €

171,90 €/l

161,90 €/l

sprej, 100 ml

Paranit Extra Silný Sprej
100 ml + hrebeň
Odstráni vši do 5 minút.
Obsahuje faktor na ochranu proti
všiam (LPF), ktorý vo vlasoch
vytvára pre vši nepriaznivé
podmienky a chráni pred
opakovanou nákazou až do
72 hodín*. Klinicky preukázaná
100% účinnosť*. Dermatologicky
testovaný, bez silikónov.

V akcii aj Ocutein Brillant
- DA VINCI, 90 + 30 toboliek1)
+ darček
a OCUTEIN FRESH Omega-7
- DA VINCI, 60 toboliek1)

16

19,59 €

EndWarts
ORIGINAL

30,05 €

Ocutein Brillant
60 tob.

Vysoko účinné zloženie – obsahuje až 25 mg luteínu! Najviac
luteínu pre rýchlejší nástup ochranného účinku. Prispieva
k udržaniu ostrého zraku, vyživuje a regeneruje unavené oči.
1)
2)

Výživový doplnok.
Zdravotnícka pomôcka.

Odstraňovanie bradavíc

95 €

2605 €

Inkontinencia

05 €

19

22,05 €

EndWarts
FREEZE

249 €

2,99 €

- 17 %

EndWarts FREEZE, 7,5 g
V akcii aj EndWarts ORIGINAL, roztok, 5 ml
a EndWarts PEN, roztok v pere, 3 ml

* Ochrana faktorom LPF a pedikulicídna
aktivita boli preukázané na základe údajov
ex vivo. Paranit sprej zabíja 100 % vší
a takmer 100 % hníd.

EndWarts zdravotnícke pomôcky účinne odstraňujú
bradavice na rukách, pažiach a chodidlách. Rýchlo
a jednoducho sa používajú a sú vhodné pre široké
spektrum pacientov, aj deti od 4 rokov. Klinicky overená
účinnosť všetkých EndWarts zdravotníckych pomôcok.

V akcii aj iné produkty Paranit

EndWarts FREEZE obsahuje 7,5 g oxidu dusného, EndWarts ORIGINAL
5 ml roztoku kyseliny mravčej, EndWarts PEN 3 ml kyseliny mravčej.

Diskrétne vložky pre ženy so stredným únikom moču
v inovovanom prevedení, ešte tenšie, no rovnako savé,
s unikátnou InstaDryTM zónou pre okamžitú absorpciu,
poskytujú trojitú ochranu proti pretečeniu, vlhkosti
a zápachu.

Zdravotnícke pomôcky.

Zdravotnícke pomôcky.

Zdravotnícka pomôcka.

TENA Lady Slim Extra, 10 ks

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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www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren

Prevencia proti chrípke:
Ako sa pred ňou chrániť?
Chrípková sezóna trvá každoročne približne od októbra až do apríla. Chladné jesenné,
zimné, či skoré jarné počasie je ideálnym
prostredím na šírenie chrípkových vírusov.
Ide o pomerne rozšírené, no nepríjemné
ochorenie, ktoré môže mať u detí, starších
osôb či ľudí s pridruženými ochoreniami vážne následky. Keďže sa chrípkovej sezóne nevyhneme ani tento rok, pripravili sme si pre
vás pár rád, ako sa pred chrípkou úspešne
brániť.

Čo je to chrípka a ako
sa prejavuje?

Chrípka je vírusová infekcia, ktorú spôsobuje niektorý z vírusov chrípky. Tieto vírusy
sa neustále obmieňajú. Chrípku preto môžete dostať opakovane aj v prípade, že už ste ju
niekedy v minulosti prekonali. Vírus sa prenáša kvapôčkami, ktoré napádajú dýchacie
ústrojenstvo. Napadnúť môžu celé dýchacie
ústrojenstvo – od nosa, cez hrtan až po priedušky a pľúca.
Chrípku si pacienti často mýlia s prechladnutím. Prechladnutie je pomerne mierne ochorenie, no chrípka môže mať oveľa vážnejšie následky. Spoznáte ju podľa bolesti kĺbov a svalov,
vyčerpania, únavy, horúčky, triašky, zimnice,
kašľa, u detí sa zvykne vyskytnúť aj zvracanie
či hnačka. Má veľmi prudký nástup a naplno sa
môže rozvinúť už v priebehu niekoľkých hodín.
Často sa pacienti ráno budia plní energie, no
poobede už ležia so zimnicou pod dekou. Prípadne naopak – večer si líhajú spať úplne zdraví, ale ráno už nedokážu ani vstať z postele.

a mentálneho i fyzického
oddychu. Na tieto dve činnosti sa častokrát zabúda, no sú neodmysliteľnou
súčasťou budovania pevnej
imunity, a tým aj prevencie voči
chorobám.

V chrípkovom období
posilnite imunitu

Prirodzenú imunitu si, samozrejme, môžete budovať správnou stravou, no jedálniček moderných ľudí častokrát nestačí na
príjem vitamínov a minerálov v potrebných
množstvách. Imunitu teda môžete posilniť aj
vďaka výživovým doplnkom s obsahom tých
správnych látok. Vhodné sú napríklad:
• vitamín C: pôsobí ako silný antioxidant,
prispieva k udržaniu normálnej funkcie
imunity a znižuje mieru vyčerpania.
• vitamín D: podporuje činnosť imunitného
systému.
• zinok: chráni bunky pred oxidačným stresom a podporuje imunitu.
• selén: posilňuje imunitný systém a pôsobí
ako antioxidant.
• echinacea: je rastlinným antioxidantom,
priaznivo pôsobí na posilňovanie imunity
a zmierňuje zápaly.

Náš TIP
99 €
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Základom prevencie chrípky je
správna strava a zdravý životný štýl

Správna strava a zdravý životný štýl sú tou
najlepšou prevenciou nie len proti chrípke,
ale aj proti iným ochoreniam. Práve zo stravy
totiž dostávame potrebné živiny, vďaka ktorým náš organizmus dokáže správne fungovať. Strava by mala byť vyvážená, aby obsahovala optimálny pomer makronutrientov aj
mikronutrientov. Do jedálnička by ste preto
mali zaradiť všetky druhy potravín – mäso,
vajíčka, strukoviny, celozrnné potraviny,
mliečne výrobky, orechy, zeleninu a ovocie.
Naopak, vyhnite sa polotovarom, rafinovanému cukru a alkoholu. Ideálne je nájsť
si čo najpoctivejšie zdroje potravín, nakoľko
kvalita potravín závisí aj od ich pôvodu. Pokiaľ
potraviny nebudú kvalitné, nebudú obsahovať
ani potrebné živiny. K zdravému životnému
štýlu patrí okrem stravy aj dostatok pohybu

10

Hliva ustricovitá + Echinacea +
rakytník + selén + zinok, 60 cps
Prípravok obsahuje vysoký podiel prírodného extraktu, ktorý zodpovedá 9 g
hlivy ustricovitej v 1 kapsule. Rakytník
rešetliakový podporuje imunitný systém
a prirodzenú obranyschopnosť. Echinacea sa odporúča užívať najmä pri ťažkostiach horných dýchacích ciest či celkovom oslabení. Selén a zinok sú látky
potrebné pre vitalitu organizmu.
Výživový doplnok.

Medzi ďalšie prírodné látky, ktoré prispievajú k správnej funkcii imunitného systému, patrí napríklad rakytník, ženšen, hliva
ustricová či betaglukány. Na imunitu môžu
priaznivo pôsobiť aj probiotiká a prebiotiká,
ktoré upravujú črevnú mikroflóru.

Čo robiť, keď už ste sa nakazili
chrípkou?

Chrípka je pomerne vážna choroba, ktorú
by ste v žiadnom prípade nemali podceňovať. Neliečená infekcia môže viesť až k zápalu pľúc, hrtana či priedušiek, ušným infekciám alebo dokonca k zápalu srdca. Ak teda
pociťujete príznaky chrípky, najlepšie urobíte, ak navštívite svojho všeobecného lekára,
ktorý vám nasadí vhodnú liečbu. Niekedy
stačí aj telefonická konzultácia.
K predpísaným alebo odporúčaným liekom
doplňte aj režimové opatrenia. Základom je
strava, ktorá by mala byť bohatá na čerstvé
ovocie a zeleninu. Získate tak potrebné vitamíny a minerály. Oblúkom sa vyhnite ťažkým
a mastným jedlám, ktoré by zaťažili žalúdok.
Naopak, odporúčané sú napríklad ľahké zeleninové polievky a poctivý, niekoľko hodín
varený vývar. Nezaškodí ani teplá ovsená či
pohánková kaša s medom, orieškami a ovocím, alebo ľahšie rizoto.
Pri liečbe z chrípky je veľmi podstatný
aj oddych a spánok. Zoberte si preto voľno
z práce, povinnosti odložte bokom a telu doprajte pokojový režim. Spánok dokáže telo
efektívne regenerovať, a práve to počas
chrípky potrebujete. Ležte v teple, pohodlí, a prijímajte dostatok tekutín – viac, ako
zvyčajne. Odporúča sa tiež zvýšený príjem
vitamínu C, ktorý vďaka svojím účinkom
prispieva k rýchlejšej rekonvalescencii
organizmu a skracuje dobu trvania ochorenia.

Autorka článku:
Mgr. Iva Zacharová
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Nakupujte ešte
výhodnejšie

zla´vy až

29%

do

S vernostnou kartou
95 €

4

Bližšie informácie o vernostnom
programe nájdete na
www.pluslekaren.sk/vernostnyprogram/

imunita, zníženie únavy

999 €

65 €

5

1+1

Pri kúpe
Vitamín C + Acerola +
Šípky + Zinok,
20 vrecúšok získate
druhé balenie
len za 0,01 €

1+1

Vitamín C 250 mg, 100 tbl

Pri kúpe
Vitamín C 250 mg,
100 tbl získate
druhé balenie
len za 0,01 €

Podporuje prirodzenú obranyschopnosť organizmu.
Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného
systému, k zníženiu miery únavy a vyčerpania
a k normálnej tvorbe kolagénu. Vitamín C prispieva
k ochrane buniek pred oxidačným stresom a zvyšuje
vstrebávanie železa.
Výživový doplnok.

Vitamín C + Acerola + Šípky + Zinok,
20 vrecúšok

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.

Výživový doplnok.

omega 3

499 €

9

1+1

1+1

Vitamín D3 2000 IU, 90 cps

Zinok 15 mg, 100 tbl

Pri kúpe
Zinok 15 mg, 100 tbl
získate
druhé balenie
len za 0,01 €

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.

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.

Výživový doplnok.

Vitamíny, minerály

1099 € 989 €

Omega 3,
90 cps

695 € 625 €

DHA prispieva k udržaniu správnej funkcie mozgu
a dobrého zraku, spoločne s EPA prispievajú
i k správnej funkcii srdca, pričom priaznivý účinok
sa dosiahne pri dennom príjme 250 mg EPA a DHA.
Výživový doplnok.

Močové cesty

Tehotenský test

75 €
749 € 6

289 € 259 €

Brusnice Forte, 10 tbl

Komplexný prípravok vitamínov a minerálov pre
dlhodobé a pravidelné užívanie. Obsahuje komplex
vitamínov a minerálov dôležitých pre ľudský organizmus.

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.

Zdravotnícka pomôcka.

Výživový doplnok.

Multivitamín s minerálmi, 60 tbl

Vitamín C 1000 mg
s postupným uvoľňovaním,
100 tbl

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

Imunita
49 €

Pri kúpe
Vitamín D3 2000 IU,
90 cps získate
druhé balenie
len za 0,01 €

1+1

Pri kúpe
Vitamín C 1000 mg
s postupným
uvoľňovaním, 100 tbl
získate druhé balenie
len za 0,01 €

Tehotenský test, 2 ks
Vysoko presný jednorazový prúžkový tehotenský
test, obsahuje plastovú nádobku na testovanie
moču.
Zdravotnícka pomôcka.

Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. Zobrazené produkty sú len ilustračné, zmena cien a sortimentu vyhradená.

