
Nakupujte ešte výhodnejšie 
v najväčšom zoskupení  
lekární PLUS LEKÁREŇ 
s vernostnou kartou

Bližšie informácie o súťaži a o vernostnom programe  PLUS LEKÁREŇ  
nájdete na www.pluslekaren.sk v sekcii vernostný program.
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Zaregistruj sa do vernostného programu 
a vyhraj televízor.

Veľká súťaž!

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



imunita

Únava a vyčerpanie Vitalita

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

10% zľava

Silymarín 200 mg, 30 tbl
Výživový doplnok.

Luteín Prémium Forte, 60 cps
Výživový doplnok.

Ginkgo biloba 60 mg, 60 cps
Výživový doplnok.

Magnézium + Vitamín B6 s príchuťou 
čiernych ríbezlí, 20 šumivých tabliet 
Výživový doplnok.

Laktobacily 9, 14 cps
Výživový doplnok.

s vernostnou kartou na tieto produkty
Komplex laKtobacilov

Akcia trvá od 1. novembra do 31. decembra 2022 alebo do vypredania zásob.

Železo 20 mg + vitamín C 100 mg, 100 tbl
Výživový doplnok.

Koenzým Q10 60 mg + E, 30 cps 
Výživový doplnok.

pečeň a trávenieZraKpamäť

  649 €
  719 €

Vitamín D3 400 IU pre deti, 30 cps 
Výživový doplnok.

Hliva ustricovitá + Echinacea + rakytník  
+ selén + zinok, 60 cps
Výživový doplnok.

vitamÍn D3 pre Deti

  279 €
  309 €

Vápnik + Horčík + Zinok, 50 tbl 
Výživový doplnok.

B-komplex Forte, 100 tbl
Výživový doplnok.

vlasy, nechty, poKožKa

Únava a vyčerpanie

  719 €
  799 €

  719 €
  799 €   509 €

  565 €

Magnézium 400 mg + B komplex  
+ vitamín C, 20 vrecúšok
Výživový doplnok.

  509 €
  565 €

  655 €
  725 €   1349 €

  1499 €

horčÍK

  279 €
  309€

  449 €
  499 €  989 €

  1099 €

  529 €
  589 €



pečeň

chrÍpKa,  
prechlaDnutie

chrÍpKa,  
prechlaDnutie

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. 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. 

imunita

pálenie Záhy

bolesť

horčÍK

imunitachrÍpKa,  
prechlaDnutie

imunita

náDcha

chrÍpKa,  
prechlaDnutie

náDcha

trávenie

PARALEN® GRIP horúci nápoj citrón  
650 mg/10 mg, 12 vreciek
Liek na vnútorné použitie.

CELASKON® LONG EFFECT, 60 cps
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu 
askorbovú.

MUCONASAL plus, 10 ml
Liek na vstrekovanie do nosa. Obsahuje 
tramazolínium-chlorid. 

Ibalgin® 400, 48 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Magne B6® Forte, 50 tbl 
V akcii aj Magne B6® Forte Active, 20 vreciek

Výživové doplnky.

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

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú 
esenciálne fosfolipidy.

Rennie ICE, žuvacie tablety, 48 tbl
Zdravotnícka pomôcka.

Iberogast®,  
50 ml
Liek na vnútorné použitie. Liek je zložený  
z kvapalných extraktov rôznych častí bylín.

  1115 €
  1365 €

  515 €
  669 €

bolesť, horÚčKa

TheraFlu prechladnutie a chrípka,  
14 vreciek + termohrnček
Liek na vnútorné použitie.

Panadol Novum 500 mg,  
filmom obalené tablety, 24 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje paracetamol.

NUROFEN Stopgrip,  
24 tabliet
Liek na vnútorné použitie.

Aspirin-C®, 20 šumivých tabliet
Liek na vnútorné použitie.

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

Otrivin Menthol 0,1 %,  
nosová roztoková  
aerodisperzia, 10 ml
Otrivin Menthol 0,1 % je liek na podanie do 
nosa. Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

Zinkorot®, 50 tbl
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát 
zinkumorotátu.

  789 €
  1015 €

161,90 €/l

  715 €
  989 €

  825 €
  1139 €

  505 €
  619 €

  449 €
  585 €

  1075 €
  1315 €

  175 €
  229 €

  749 €
  959 €
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  845 €
  1035 €

  729 €
  949 €

imunita

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

46,80 €/kg

  1475 €
  2069 €

  935 €
  1215 €

  679 €
  879 €

  949 €
  1235 €

  1579 €
  2055 €

LM
R-CH-20210609-13

  725 €
  889 €

+
len 0,01 €
platí pri kúpe 

TheraFlu 
prechladnutie  

a chrípka, 
 14 vreciek

LM
R-CH-20210525-04

Kašeľ Zápalové 
ochorenie

bolesť hrDla

  1599 €

Dorithricin, 20 tvrdých pastiliek
Liek na orálne použitie.

Stoptussin, 50 ml
Liek na vnútorné použitie.

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

  459 €
  565 €

45,90 €/l

  749 €
  915 €

  669 €
  815 €

náDcha

Physiomer Hypertonický, 135 ml
Zdravotnícka pomôcka.

  1049 €
  1365 €

77,70 €/l


