november/December 2022

Plus pre Vaše zdravie
Chrípka, prechladnutie

Imunita
Poznáte
z TV

Poznáte
z TV

- 17 %

Poznáte
z TV

839 € 789 €
10,15 €

775 € 729 €
9,49 €

- 18 %

+
35 €

11

13,15 €

len 0,01 €

75 €
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platí pri kúpe
TheraFlu
prechladnutie
a chrípka,
14 vreciek

IBSA Vitamin D3 2000 IU, príchuť
pomaranč, 30 rýchlo rozpustných filmov

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

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

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.
Vhodný aj pre deti.

Liek na vnútorné použitie.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát zinkumorotátu.

Výživový doplnok.

TheraFlu prechladnutie a chrípka,
14 vreciek + termohrnček

Bolesť
Poznáte
z TV

5,85 €

Chrípka, prechladnutie
Poznáte
z TV

- 18 %

479 €

Zinkorot®, 50 tbl

Kašeľ
Poznáte
z TV

Dostupný
v rôznych
príchutiach

35 €
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- 18 %

6,55 €

53,50 €/l

449 €
- 23 %

765 €

9,89 €

715 €
Ibalgin® 400, 48 tbl

PARALEN® GRIP horúci nápoj citrón
650 mg/10 mg, 12 vreciek

Ibalgin 400 pomáha pri bolesti hlavy, chrbta, kĺbov
a bolestivej menštruácii.

Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia: horúčka,
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla.
Bez umelých farbív.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Lieky na vnútorné použitie.

®

605 €

855 €

10,39 €

7,39 €

60,50 €/l

MUCOSOLVAN® pre dospelých, 100 ml
V akcii aj MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml
a MUCOSOLVAN® Long Effect, 20 cps
• Uľahčuje vykašliavanie
• Uvoľňuje zahlienenie
• Zmierňuje kašeľ
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú ambroxoliumchlorid.

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. novembra do 31. decembra 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
Imunita

www.pluslekaren.sk
Chrípka, prechladnutie

- 23 %
79 €

8

www.etabletka.sk

- 16 %

09 €

8

9,59 €

975 €

49 €

7

11,25 €

MAXGrip lesné
ovocie, 10 vreciek

11,39 €

Coldrex MAXGrip lesné ovocie, 10 vreciek1)
+ Physiomer eukalyptus, 20 ml2)

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.

Proti príznakom chrípky a prechladnutia.
Na bolesť hrdla, hlavy a svalov, na horúčku, nádchu
a upchatý nos.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu askorbovú.

Liek na vnútorné použitie.

V akcii aj iné lieky Coldrex1)

NUROFEN Stopgrip, 24 tabliet

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.
1)
2)

Chrípka

Lieky na vnútorné použitie.
Zdravotnícka pomôcka.

Chrípka, prechladnutie
45 €
895 € 8
10,35 €

- 19 %

L.SK.MKT.CC.01.2020.1006

185 €

2,29 €

175 €
Panadol Novum 500 mg,
filmom obalené tablety, 24 tbl

- 19 %

149 €

1,85 €

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

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje paracetamol.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

6,35 €

Aspirin-C®, 20 šumivých tabliet
• Na chrípku a prechladnutie.
• Znižuje horúčku.

ACYLPYRIN®, 10 tbl

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

535 €

len 0,01 €

platí pri kúpe
horúcich nápojov
Coldrex

+

825 €

Bolesť, horúčka

Poznáte
z TV

• Rýchlo uľavuje od bolesti v krku,
bolesti svalov, kĺbov a chrbta.
• Obsahuje aj vitamín C – pre vašu imunitu.
Liek na vnútorné použitie.

Bolesť hrdla

- 16 %

729 €

30 cps

7,99 €

SPRAY FORTE,
15 ml

689 €

7,95 €

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules,
30 cps

Neo-angin® bez cukru,
tvrdé pastilky, 24 ks

V akcii aj Neo-angin® čerešňa, tvrdé pastilky,
24 ks a Neo-angin® šalvia, tvrdé pastilky, 24 ks

TANTUM VERDE® SPRAY FORTE, 15 ml
V akcii aj iné lieky TANTUM VERDE®

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

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

Tantum Verde® – efektívne odstráni bolesť a zápal hrdla
vďaka svojmu štvoritému účinku.
Dostupné ako chutné pastilky, sprej alebo roztok
na kloktanie.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Lieky na miestne užitie v ústach a v hrdle.

Lieky na orálne použitie. Obsahujú benzydamínium-chlorid.

V akcii NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 20 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

Poznáte
z TV

795 €

695 €

49 €

69 €

9,15 €

8,15 €

7

485 €

5,65 €
48,50 €/l

6

459 €

45,90 €/l

Bolesť hrdla?

kašeľ?

Dorithricin

zápalové ochorenIe?

Stoptussin, 50 ml

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

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

Dorithricin, 20 tvrdých pastiliek je liek na orálne použitie.

Stoptussin, 50 ml je liek na vnútorné použitie.

Calcium chloratum - TEVA

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

Calcium chloratum - TEVA, 100 ml je liek na vnútorné
použitie, obsahuje dihydrát chloridu vápenatého.

Kašeľ

- 23 %

559 €

715 €

05 €

7

7,25 €

8,25 €
23,83 €/l

8,15 €
32,25 €/l

10 šumivých tabliet

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

STODAL,
sirup, 200 ml

ACC® LONG, šumivé tablety, 10 ks
V akcii aj iné lieky ACC®
ACC® LONG šumivé tablety rozpúšťajú hlien
a uľahčujú vykašliavanie. Majú rýchly nástup
účinku.
Vhodný od 14 rokov, stačí 1 tableta denne.

Homeopatický liek, ktorý sa tradične používa
na symptomatickú liečbu kašľa rôzneho pôvodu.
STODAL obsahuje až 9 účinných látok, ktoré pôsobia
pri kašli rôzneho pôvodu. Žiadne interakcie (vzájomné
pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú acetylcysteín.

Liek na vnútorné použitie.

Kašeľ

Zdravotnícke pomôcky.

649 €

- 19 %

95 €
3,55 €

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

7,95 €
54,08 €/l

- 17 %

2

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.

679 €

8,35 €
53,05 €/kg

TheraTuss ProNatural, sirup, 128 g1)
• 100 % prírodný sirup proti kašľu
• Upokojuje suchý a vlhký kašeľ a chráni sliznicu
horných dýchacích ciest
• Sila 3 bylín a medu
• Pre dospelých a deti od 1 roka

V akcii aj TheraTuss Natural pastilky, 16 ks2)
1)
2)

Zdravotnícka pomôcka.
Výživový doplnok.

TUSSIREX sirup, 120 ml
V akcii aj iné produkty TUSSIREX

749 €

9,15 €
62,42 €/l

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

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

www.etabletka.sk

nádcha

Poznáte
z TV

85 €

535 €

6,19 €

4

89 €

4

05 €

5

5,65 €

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

Nasivin® SOFT 0,05 %, 10 ml

MUCONASAL plus, 10 ml

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos. Zvlhčuje nosovú
sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam. Bez obsahu
konzervačných látok. Dlhodobý účinok až 10 hodín.

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

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 vstrekovanie do nosa. Obsahuje tramazolínium-chlorid.

Liek na nazálne použitie. Obsahuje oxymetazolínium-chlorid.

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

nádcha

- 19 %

Nádcha, alergia

1115 €

545 €

13,65 €
82,59 €/l

6,69 €

5,59 €

OLYNTH® HA 0,1 %

989 €

12,09 €
98,90 €/l

Hypertonický,
135 ml

Otrivin Menthol
0,1 %

1049 €

15 €

5

- 18 %

77,70 €/l

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
Otrivin Menthol 0,1 % je liek na podanie do nosa. Obsahuje
xylometazolíniumchlorid.

Physiomer Hypertonický, 135 ml
Čistí nosovú sliznicu a pomáha tak odstraňovať vírusy
a baktérie. Znižuje opuch nosovej sliznice pri nádche.
100 % prírodný, bohatý na minerály.
Vhodný aj pre dlhodobé použitie.

Aliamare,
100 ml

V akcii aj iné produkty Physiomer

Aliamare obsahuje 0,2 % kyselinu hyalurónovú
a izotonickú morskú vodu. Čistí, hydratuje a regeneruje
sliznicu nosa. Pomáha odstraňovať vírusy a baktérie
a zvyšuje obranyschopnosť sliznice.
Vhodný pre deti aj pre dospelých.

Zdravotnícke pomôcky.

Zdravotnícka pomôcka.

445 €

imunita

Vitamín D3 pre deti

- 33 %

6,55 €

569 €

8,45 €

- 32%

899 €

10,55 €

309 € 279 €
Vitamín D3 400 IU pre deti, 30 cps
Vitamín D prispieva k udržaniu zdravých kostí a zubov,
k správnemu fungovaniu svalov a imunitného systému.
Prispieva tiež k normálnej hladine vápnika v krvi a jeho
správnemu vstrebávaniu. Zohráva úlohu v procese
delenia buniek.
Výživový doplnok.
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Vibovit Déčko Vitamín D3 500 IU,
sprej, 10 ml
Vibovit Déčko – pre podporu zdravej imunity detí.
Vitamín D prispieva k správnemu fungovaniu imunitného
systému. Rýchla a vysoká vstrebateľnosť vitamínu D3
v spreji.

Detrical 2000 IU vitamín D, 60 tbl
V akcii aj Detrical 2000 IU vitamín D,
šumivé tablety, 20 ks

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

Vitamín D pomáha udržiavať normálnu funkciu
imunitného systému, prispieva k udržaniu normálneho
stavu kostí a normálnych svalových funkcií.

Výživové doplnky.

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.

www.pluslekaren.sk
99 €

10

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

Vitamíny, minerály

imunita

89 €

9

youtube.com/pluslekaren

99 €

14

1+1

Pri kúpe
Vitamín C + D3
+ zinok, 90 tbl
získate druhé
balenie
len za 1 €

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

Vitamín C 1200 mg
+ D3 1000 IU + zinok 15 mg, 90 tbl

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.

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 k správnemu
fungovaniu svalov.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

1099 €

Multivitamín s minerálmi, 60 tbl
Komplexný prípravok vitamínov a minerálov
pre dlhodobé a pravidelné užívanie. Obsahuje komplex
vitamínov a minerálov dôležitých pre ľudský organizmus.
Výživový doplnok.

Vitamíny, minerály

imunita

- 23 %

1+1

569 €

6,55 €

1595 €

- 23 %

1475 €

1135 €

20,69 €

MOVit Lipozomálny Vitamín C 500 mg,
60 cps
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.
Výživový doplnok.

PRECHLADNUTIE,
ZÁPAL PRIEDUŠIEK

Pri kúpe
Multivitamín
s minerálmi, 60 tbl
získate druhé
balenie
len za 1 €

14,75 €

MOVit Omega 3 + K2 + D3 + E
Premium, 90 toboliek

Cebion kvapky, 30 ml
Vitamín C vo forme kvapiek, s dávkovaním pre rôzne
vekové skupiny. Bez cukru, konzervantov, nadbytočných
pomocných látok. 1 kvapka = 5 mg kyseliny askorbovej.

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.

Výživový doplnok.

Zachrípnutie, problémy
s hlasivkami

Bylinné zmesi

665 €

7,69 €

- 19 %

Soledum® 200 mg

585 €

6,79 €

239 €

2,95 €

LEROS VITAMÍN C
PRIEDUŠKY

Soledum® 200 mg mäkké
gastrorezistentné kapsuly, 20 cps
V akcii aj Soledum® 100 mg mäkké gastrorezistentné
kapsuly, 20 cps

LEROS VITAMÍN C PRIEDUŠKY, 20 x 1,5 g
HOMEOVOX, 60 tbl

Lieči bežné prechladnutie aj zápal priedušiek
a vedľajších nosových dutín. Rozpúšťa hustý hlien,
a tým uľahčuje vykašliavanie. Účinná látka z eukalyptu
s protizápalovým a protivírusovým účinkom.

HOMEOVOX je homeopatický liek, tradične používaný
pri chrapote, únave hlasiviek, zápaloch hrtana
a strate hlasu. Je vhodný na problémy s hlasivkami
rôzneho pôvodu: v dôsledku pôsobenia klímy, infekcie,
mechanického poškodenia.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú cineolum.

Liek na vnútorné použitie.

Bylinná zmes má priaznivý vplyv na zdravie dýchacích
ciest. Čajová zmes je doplnená vitamínom C, ktorý
je skvelým pomocníkom pri posilňovaní imunitného
systému. Čaj oceníte najmä v období častých
prechladnutí počas jesenných a zimných mesiacov.

V akcii aj iné produkty LEROS
Potraviny a 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

995 €

horčík

12,15 €

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

- 18 %

youtube.com/pluslekaren

Bolesť

715 €

935 €

8,19 €
71,50 €/kg

719 €

- 19 %

8,79 €

Magne B6® Forte, 50 tbl

679 €

785 €

9,65 €

Osvedčená kombinácia horčíka a vitamínu B6. Efektívne
doplnenie horčíka na podporu psychiky, nervov a energie.

Flector EP náplasť, 5 ks

VERAL®, 10 mg/g gel, 100 g

Kombinácia horčíka, vitamínov B6 a B9 na správnu
funkciu svalov, podporu energie, zníženie vyčerpania
a únavy. Jednoduché užitie bez zapíjania.

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. Nezaťažuje žalúdok.

VERAL® je určený na liečbu bolesti a na zmiernenie
zápalu a opuchu pri viacerých bolestivých stavoch
postihujúcich kĺby a svaly.

Výživové doplnky.

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diklofenak epolamín.

V akcii aj Magne B6 Forte Active, 20 vreciek
®

Bolesť

Liek na vonkajšie použitie. 1 g gélu obsahuje 10 mg sodnej soli
diklofenaku.

Opuch, zápal, BOLESŤ

CHLADIVÝ GÉL

779 €

9,05 €

1135 €

13,09 €

113,50 €/kg
100 g

855 €

9,85 €

5 náplastí

VoltaNatura gél, 50 ml

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

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

Prírodný chladivý gél na stuhnuté a natiahnuté svaly
• Upokojujúce a revitalizujúce účinky
• Napomáha k ukľudneniu stuhnutých a natiahnutých svalov
• Certifikovaný organický gél
• Rýchloschnúci a nelepivý
• Dermatologicky testovaný

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Kozmetický výrobok.

Olfen 140 mg, 5 liečivých náplastí
V akcii aj Olfen 140 mg, 10 liečivých náplastí

Potláča opuch, zápal a bolesť. Používa sa pri
zraneniach s pomliaždeninami, vyvrtnutiami,
podliatinami, pri kŕčových žilách.
Liek na dermálne použitie. 100 g gélu obsahuje aescinum 1 g;
diethylamini salicylas 5 g.

Bolesť nervového pôvodu

Bolesť

2599 €

31,49 €

- 17 %

95 €

4

5,69 €

Ibalgin Plus, 24 tbl
®

BRUFEN® 400, 30 tbl

439 €

5,09 €

30 tbl

V akcii aj BRUFEN® 400, 50 tbl

DVOJITOU SILOU PROTI BOLESTI.

Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča zápal,
znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, krížov
a menštruačné bolesti. Ibuprofen sa rýchlo absorbuje
z gastrointestinálneho traktu.

Liek na vnútorné použitie.

Liek na perorálne použitie. Obsahuje ibuprofen.

Ibalgin® Plus: rýchlejšia a silnejšia úľava od bolesti
hlavy.

6

Cemio AU!Block, 60 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 zvláštne lekárske účely.

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

1679 €

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

pečeň

youtube.com/pluslekaren

Trávenie

20,55 €

79 €

15

405 €

1009 €

- 18 %

5,29 €

12,35 €

949 €

1179 €

- 23 %

13,65 €

50 ml

LMR-CH-20210609-13

1115 €
Iberogast®,
50 ml, 100 ml, 20 ml

Essentiale® 300 mg, 100 cps
V akcii aj Essentiale® forte 600 mg, 30 cps
Essentiale® 300 mg a Essentiale® forte 600 mg
vďaka obsahu esenciálnych fosfolipidov podporujú
prirodzenú regeneráciu pečene.
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú esenciálne fosfolipidy.

Tráviace ťažkosti

Pocit plnosti? Nadúvanie? Bolesť brucha? Kŕče?
Bolesť žalúdka? Nevoľnosť?
6 problémov – 1 liek.
Iberogast. Expert na vaše tráviace ťažkosti!
Liek na vnútorné použitie. Liek je zložený z kvapalných
extraktov rôznych častí bylín.

´
Bolesti brucha, Krče

Naturprodukt Žalúdočné kvapky, 50 ml
Koreň horca žltého, vňať zemežlče a koreň puškvorca
prispievajú k správnemu tráveniu a sviežosti tela.
Vňať ostružiny malinovej a benediktu lekárskeho
prispievajú k normálnemu tráveniu.
Výživový doplnok.

Pálenie záhy

769 €

8,89 €

48 tbl

29 €

5

5,85 €

ORENZYM®, 50 tbl
Pri poruchách trávenia škrobovín, strukovín, ovocia
a zeleniny. Každá obalená tableta obsahuje 200 m.j.
(36,6 mg) liečiva takadiastáza.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje takadiastázu.

komplex laktobacilov

479 €

5,55 €

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
2022/2023 a územie Slovenskej republiky. Prieskum uskutočnený v 04/2022 na
vzorke 1200 respondentov vo veku 17+, ktorí často navštevujú lekáreň.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 10 mg
butylskopolamíniumbromidu.

9,85 €

12 vrecúšok

Rennie ICE, žuvacie tablety,
48 tbl, 24 tbl
• Pre symptomatickú liečbu pálenia záhy.

725 €

• 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.

Mikrobiálne kmene
55 €
95 €

8

LMR-CH-20210525-04

Buscopan , 10 mg, 20 tbl
®

8

Kvapky s obsahom
aktívnych kultúr

10,35 €

895 €

12 vrecúšok

10,35 €

499 € 449 €
Laktobacily 9, 14 cps
Výživový doplnok je komplexom 9 kmeňov laktobacilov
a bifidobaktérií. V dennej dávke obsahuje 15 miliárd
vitálnych mikroorganizmov.
Výživový doplnok.

Osmobiotic Flora Kids, 12 vrecúšok,
malinová príchuť
V akcii aj Osmobiotic Flora Baby, 5 ml
a Osmobiotic Flora, 12 vrecúšok

BioLac Baby drops, 6 ml

Osmobiotic Flora obsahuje starostlivo vybrané probiotické
kmene Lactobacillus casei LCO3 a Bifidobacterium breve
BRO3. Mikroenkapsulácia umožňuje, aby kmene dorazili
do čreva živé a vo väčšom množstve.
Rad Osmobiotic Flora je bez alergénov, bez lepku a laktózy.

Kvapky pre spokojné brušká obsahujú živé bifidobaktérie
a laktobacily na doplnenie črevnej mikroflóry.
Boli posúdené a schválené pre deti od narodenia hlavným
odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre pediatriu.
Neobsahujú mliečnu bielkovinu, konzervačné látky,
umelé sladidlá ani pridané farbivá.

Výživové doplnky.

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
Hnačka

www.pluslekaren.sk

Zápcha

www.etabletka.sk

Pečeň, detoxikácia

615 €

1595 €

7,09 €

20,69 €

- 23 %

Smecta®, 10 vreciek
V akcii aj Smecta 30 vreciek
®

435 €

5,05 €

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.

Microlax®,

0,0645 g/5 ml + 0,45 g/5 ml + 4,465 g/5 ml
rektálny roztok, 4 x 5 ml

MOVit Mega Detox Ostropestrec +
Kurkumín FORTE, 60 cps

Rýchla úľava od zápchy.
Rýchly nástup účinku za 5 až 20 minút.
Jednoduchá a diskrétna aplikácia.
Predvídateľný účinok.

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

Liek na rektálne podanie.

Výživový doplnok.

Pri zvýšenej hladine
kyseliny močovej

Zrak

Pamäť

2205 €

25,49 €

725 € 655 €
ENZYCOL® DNA*, 100 + 40 tob. zadarmo

Ginkgo biloba 60 mg, 60 cps

extrakt z plodu višne, 3 extrakt zo zeleru, 4 kurkumín, 5 extrakt z pistácie,
* zinok

Prípravok obsahuje extrakt z listov ginka biloby
s obsahom štandardnej dávky 24 % flavónových
glykosidov a 6 % terpén laktónov. Ginko biloba
podporuje správnu funkciu krvného obehového
systému, pamäti a má priaznivý vplyv na kognitívne
funkcie.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Účinný prípravok ENZYCOL® DNA* je odporúčaný
pri zvýšenej hladine kyseliny močovej2, 3, 4, 5. Napomáha
k normálnej funkcii dolných močových ciest2, 3.
2

1499 € 1349 €
Luteín Premium Forte, 60 cps
Zinok prispieva k udržaniu dobrého zraku. Vitamíny C,
E a stopové prvky zinok a selén prispievajú k ochrane
buniek pred oxidačným stresom.
Výživový doplnok.

Starostlivosť o vlasy

Meranie krvného tlaku

14,95 €

69 €

76

1295 €

83,96 €

2679 €

19 €

11

30,99 €

12,95 €
186,50 €/l
Nizoral
šampón 2 %

Vlasové hnojivo, 150 tbl, 60 tbl1)

Tlakomer OMRON M3

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

Nizoral šampón 2 %, 60 ml

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.

Lieči nielen symptómy, ale hlavne príčiny lupín,
seboroickej dermatitídy a pityriasis versicolor. Výsledky sú
viditeľné už po 2 týždňoch používania a je klinicky dokázané,
že reguluje aj príznaky ako svrbenie a odlupovanie.

Zdravotnícka pomôcka.

Kozmetický výrobok.

8

Liek na dermálne použitie. Obsahuje ketokonazol.

V akcii aj NIZORAL Care vlasové tonikum, 100 ml

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

V akcii aj Vlasové hnojivo šampón, 150 ml2)
1)
2)

Výživový doplnok.
Kozmetický výrobok.

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

Hemoroidy

- 18 %

youtube.com/pluslekaren
Inkontinencia

689 €

665 €

7,95 €

8,15 €

- 18 %

455 €

5,55 €

Emotralex™ rektálne čapíky, 10 ks

PROCTO-GLYVENOL , 5 % + 2 %,
rektálny krém, 30 g
®

V akcii aj Emotralex™ rektálna masť, 25 g
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.
Zdravotnícke pomôcky na rektálne použitie s aktívnou látkou
sukralfát.

TENA Lady Slim Mini, 20 ks

V akcii aj PROCTO-GLYVENOL , 400 mg + 40 mg
čapíky, 10 sup
®

PROCTO-GLYVENOL® na lokálnu liečbu vonkajších
a vnútorných hemoroidov. Uľavuje od bolesti, svrbenia
a pálenia, zároveň zmierňuje zápal.

25 €

22

3149 €

27,25 €

Diskrétne anatomicky tvarované vložky TENA Lady
pre ženy s ľahkým únikom moču s trojitou ochranou
proti pretečeniu, vlhkosti a zápachu. Jednotlivo balené
pre jednoduché a diskrétne použitie. Absorpcia 170 ml.

V akcii aj TENA Lady Slim Normal, 24 ks
Zdravotnícke pomôcky.

Lieky na rektálne použitie.

Odvykanie od fajčenia

TENA Lady
Slim Mini

1785 €

Zubné náhrady

21,85 €

3 x 20 pastiliek

7 náplastí

34,49 €

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

79 €

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

NiQuitin CLEAR 21 mg/24 h,
transdermálna náplasť, 7 náplastí1)
+ NiQuitin Mini 4 mg, tvrdé pastilky, 3 x 20 ks2)

VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA.
Účinkuje rýchlo a túžbu po cigarete uhasí po
30 sekundách*. Rýchla úľava od chuti na cigaretu
a nutkania fajčiť. 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.
* Pri použití dvoch dávok.

24 hodinová kontrola pri odvykaní od fajčenia. Uľaví
od chuti na cigaretu, zmierni abstinenčné príznaky.
Kombinácia transdermálnych náplastí a perorálnych
foriem nikotínu je účinnejšia ako samostatná
transdermálna náplasť.

V akcii aj iné lieky NiQuitin

V akcii aj iné lieky Nicorette®
Nicorette® Spray 1 mg/dávka je liek na podanie do úst. Obsahuje
nikotín.

965 €

KOMBINOVANÁ TERAPIA ZVÝŠI ŠANCU PRESTAŤ FAJČIŤ.

1)
2)

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje nikotín.
Liek k užitiu v ústnej dutine. Obsahuje nikotín.

Spánok

11,79 €

6

7,85 €
97,00 €/kg

len 0,01 €

platí pri kúpe
fixačného krému
Corega XL

Corega Original extra silný XL, 70 g
+ kefka na zubnú náhradu
Pevná fixácia, s jemnou mätovou príchuťou. Pomáha
zabraňovať zachytávaniu zvyškov jedla pod náhradou.
Bez zinku.

V akcii aj Corega Bez príchuti extra silný XL, 70 g
+ kefka na zubnú náhradu
Bez príchuti. Pevná fixácia až 12 hodín. Pomáha
zabraňovať zachytávaniu zvyškov jedla pod náhradou.
Bez zinku.
Zdravotnícke pomôcky.

599 €

6,95 €

- 18 %

Melatonin Vitabalans 3 mg tablety,
30 tbl
Melatonín Rapid Komplex 5 mg, 30 tbl
Prvé tablety melatonínu rozpustné v ústach už do
3 minút. Rýchly nástup účinku! Zaspíte do 15 minút.
Nemusíte čakať hodinu na zaspanie ako u klasických
tabliet. Melatonín prispieva k skráteniu času
potrebného na zaspanie.
Výživový doplnok.

Jediný melatonínový prípravok, ktorý je registrovaný
na Slovensku ako voľnopredajný liek, bez lekárskeho
predpisu. Indikovaný dospelým na krátkodobú liečbu
desynchronózy.
Vyrobené vo Fínsku. Bez cukru, lepku a laktózy.
Vhodný pre vegánov.
Liek na vnútorné použitie. Každá 3 mg tableta obsahuje 3 mg
melatonínu.

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

bolesť
Poznáte
z TV

1998 €

31,90 €

99,90 €/kg

Kĺby

- 37 %

2 x 100 g

2415 €

31,39 €

Pri kúpe 2 balení
Voltaren Forte 2,32 % gél, 100 g
získate darčekovú tašku len za 0,01 €!

Voltaren Forte 2,32 % gél, 100 g
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.

- 20 %

2089 €

COLAFIT, 120 kociek
+ 30 kociek ZDARMA

GELACTIV 3-Collagen Forte,
Darčeková edícia 120 + 60 cps zadarmo

Darujte čistý kryštalický kolagén v malých, mäkkých,
ľahko užívateľných kockách.
Výhodné darčekové balenie na 5 mesiacov užívania –
stačí len 1 kocka denne. Bez farbív a prídavných látok.

Prvý a jediný prípravok s tromi typmi kolagénov
pre vaše kĺby, väzy a šľachy. Najsilnejšie a overené
zloženie na trhu. Teraz vo vianočnej edícii 2 mesiace
užívania zadarmo!

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

30

37,75 €

24,15 €

- 19 %

Cemio Kamzík, 120 cps
2x silnejšie zloženie. Jedinečná kombinácia
prírodných kolagénov NATIV.COL™, ktoré si
zachovávajú svoju biologickú aktivitu. Vitamín C
pre správnu tvorbu kolagénu v kĺbových
chrupavkách.
Výživový doplnok.

Horčík

Pre mimoriadnu úľavu. Najvyššie množstvo
glukozamín sulfátu Clini-Q, unikátny DIAMANT
FORTESCIN® a vitamín C, ktorý podporuje tvorbu
vlastného kolagénu pre správnu funkciu kĺbových
chrupaviek.

Kĺby, väzy, šľachy

Kolagén
15 €

33,45 €

GS Condro DIAMANT, 100 + 50 tbl

Výživový doplnok.

Kĺby, väzy, šľachy

2699 €

- 23 %

Pamäť

985 €

1495 €

11,39 €

Prostata, potencia,
vitalita

17,25 €

- 23 %
Magnesium B-Komplex Glenmark,
100 + 20 tbl ZADARMO

GinkoPrim , 90 + 30 tbl NAVYŠE

Magnesium B-Komplex Glenmark vďaka horčíku
a vitamínom skupiny B znižuje únavu a vyčerpanie
a pomáha k normálnej činnosti svalov.
2 tablety denne pre optimálne vstrebanie horčíka.

Výhodné balenie GinkoPrim s 30 tabletami NAVYŠE,
obsahuje vysoko kvalitný výťažok z Ginkgo biloba
(ginka dvojlaločného) pre lepší výkon mozgu, obohatený
o DMAE a magnézium.
Vyrobené držiteľom certifikátu GMP, vďaka čomu si
môžete byť istí kvalitou a zložením.

2x silnejšie zloženie pre starostlivosť o prostatu*,
potenciu a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule denne.
Slivka africká na podporu zdravia prostaty, maca
na podporu sexuálneho zdravia a sibírsky ženšen
na podporu vitality.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Darujte zdravie na Vianoce.

10

2255 €

Cemio RED3, 90 cps

®

®

29,29 €

* Nové, silnejšie zloženie, obsahuje 2x viac slivky africkej.

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

Imunita

instagram.com/pluslekaren

Multivitamíny

youtube.com/pluslekaren
Obnova buniek

6915 €

99 €
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79,95 €

9,85 €

1645 €

18,99 €

Obľúbené
želatínky vo
vianočnej ozdobe

RAKYTNÍČEK+
multivitamínové želatínky, 50 ks

DARČEK
plyšová hračka

Marťankovia
50 gummies + 50 cmúľacích tabliet

Obľúbené želatínky s 9 vitamínmi a rakytníkom
na podporu imunity vo vianočnej ozdobe.
V ponuke aj vianočné gule RAKYTNÍČEK+
v červenej, modrej a zlatej farbe.

Multivitamíny pre deti s plyšovou hračkou Marťankom
alebo Marťankou ako darček! Nové tvary gummies
Jeseň – zima a známe cmúľacie tablety s Imunactivom
(komplex vitamínu C, zinku a betaglukánov).
MARŤANKOVIA je Najdôveryhodnejšia značka 2021
v kategórii DETSKÉ VITAMÍNY.

Výživové doplnky.

Výživové doplnky.

Bolesť

849 €

11,79 €

84,90 €/kg

Carnosine komplex 900 mg, 120 tbl
Vianočná edícia
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.

omega 3

Kĺby, väzy, šľachy

- 28 %

100 g

1+1

1+1

Pri kúpe 2 balení Olfen Forte 23,2 mg/g
gélu, 100 g za akciovú cenu získate
vianočnú tašku ako darček!

Omega 3,
90 cps

695 €

Pri kúpe
Omega 3, 90 cps
získate druhé
balenie
len za 1 €

1099 €
Kolagén Artro, 60 cps

Pri kúpe
Kolagén Artro,
60 cps
získate druhé
balenie
len za 1 €

Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta,
svalov a kĺbov.

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.

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.

Liek na kožné použitie. Obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 100 g

Multivitamíny

Vitamíny, minerály

VIANOČNÉ
BALENIE

Imunita

- 18 %

1875 €

20,55 €

Vianočné

balenie

2795 €

30,65 €

100 tabliet
+ 14 vreciek šumivého
prášku

1219 €

14,89 €

3089 €

37,79 €

939 €

11,49 €

Centrum od A až po Železo, 100 tbl +
IMUNITA VITAMIN C MAX, 14 ks

Pharmaton Geriavit Vitality 50+,
100 tbl, 30 tbl

Centrum AZ je kompletný multivitamín pre každodennú
starostlivosť o vaše zdravie.
Centrum Imunita obsahuje 1000 mg vitamínu C,
vitamín D a zinok, ktoré prispievajú k správnej funkcii
imunitného systému.

Vyvážená kombinácia vitamínov, minerálov
a ženšenového výťažku G115®. Výťažok Panax ginseng
G115® prispieva k telesnej a duševnej pohode, odolnosti
organizmu voči stresu a pomáha podporovať vitalitu
organizmu.

TEREZIA Hliva ustricovitá
s rakytníkovým olejom, 120 cps +
DARČEK TEREZIA Zinok + selén 30 cps

V akcii aj iné produkty Centrum vo vianočnom balení

V akcii Pharmaton® WOMAN Energy 30+, 30 tbl

Vianočný balíček obsahuje dvojmesačné balenie
hlivy s rakytníkovým olejom a DARČEK Zinok + selén
s echinaceou. Hliva pochádza od certifikovaných
pestovateľov s deklarovaným obsahom
betaglukánov. Zinok a selén prispievajú k správnej
funkcii imunitného systému a sú dôležité pre
udržanie normálneho stavu vlasov a nechtov.

Výživové doplnky.

Výživové doplnky.

Výživové doplnky.

Lieky
Liekynie
niesúsúviazané
viazanéna
nalekársky
lekárskypredpis.
predpis.Pred
Predich
ichpoužitím
použitímsasaporaďte
poraďtesososvojím
svojímlekárom
lekáromalebo
alebolekárnikom
lekárnikoma apozorne
pozornesisiprečítajte
prečítajte
písomnú
písomnúinformáciu
informáciupre
prepoužívateľov
používateľovliekov
liekovv vpríbalovom
príbalovomletáku.
letáku.Výživové
Výživovédoplnky
doplnkysasanesmú
nesmúpoužívať
používaťako
akonáhrada
náhradarozmanitej
rozmanitejstravy.
stravy.
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Nakupujte ešte výhodnejšie
v najväčšom zoskupení
lekární PLUS LEKÁREŇ
s vernostnou kartou

Veľká súťaž!
Zaregistruj sa do vernostného programu
a vyhraj televízor.

10 x
32“

Losovanie
prebehne
15. 12. 2022

Bližšie informácie o súťaži a o vernostnom programe PLUS LEKÁREŇ
nájdete na www.pluslekaren.sk v sekcii vernostný program.
Nájdi svoju najbližšiu PLUS LEKÁREŇ na www.pluslekaren.sk

