
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. januára do 28. februára 2023 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 nádcha chrípka, prechladnutIe

Aspirin®-C, šumivé tablety, 20 ks
V akcii aj Aspirin®-C, šumivé tablety, 10 ks

•	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.

ja
n

uá
r/

fe
br

uá
r 

20
23

Plus pre Vaše zdravie

  875 €

Zinkorot®, 25 mg, tablety 
50 tbl
Zinok má dôležitú úlohu v oslabenej imunite, 
ktorá sa môže prejaviť zvýšenou náchylnosťou 
k infekciám v chladnejšom období.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát 
zinkumorotátu.

  915 €
10,99 €

  925 €
10,75 €

20 tabliet

L.SK
.M
K
T.C
C
.01.2020.1006

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV

Na chrípku teN správNy tip!

PARALEN® GRIP horúci nápoj pomaranč a zázvor 500 mg/10 mg je 

liek na vnútorné použitie. 

  839 €
10,25 €

Dostupný v rôZnych 
príchutiach

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

Rýchlo	uvoľňuje upchatý nos.  
Zvlhčuje nosovú sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim látkam.  
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.

Mucosolvan® pre dospelých, Mucosolvan® Junior a Mucosolvan® Long Effect sú lieky na vnútorné 

použitie. Obsahujú ambroxólium-chlorid. 

Uľahčuje 

vykašliavanie

Zmierňuje

kašeľ

OD

 NARODENIA

0+  665 €
7,65 €

  935 €
10,79 €

  585 €
6,75 €

POznáte  
z tV

  499 €
5,79 €

OLYntH® HA 0,1 %

- 17 %

66,50 €/l

58,50 €/l

- 18 %

  475 €

  849 €

 629 €
62,90 €/l  795 €
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CETALGEN	500	mg/200	mg,	20	tbl
Dvojitá sila proti bolesti a horúčke. Liek sa používa 
na krátkodobú liečbu stredne silnej bolesti spojenej 
s bolesťou hlavy, chrbta, menštruačnou bolesťou, 
bolesťou zubov, nachladnutím a chrípkou.
Liek 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.

Ibolex® 200 mg filmom obalené tablety, 
20 tbl
Ibolex®: nová generácia lieku proti bolesti chrbta.  
pôsobí priamo v mieste bolesti, nižšia záťaž pre telo.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dexibuprofén.

chrípka Bolesť, horúčka

Bolesť

chrípka, prechladnutIe

Coldrex	MAXGrip	lesné	ovocie,	10	vreciek
V akcii aj iné lieky Coldrex

Rýchlo	uľaví od príznakov chrípky a prechladnutia. 
Vďaka paracetamolu znižuje horúčku, odstraňuje bolesť 
hlavy, bolesť v hrdle. S liečivou látkou na uvoľnenie 
upchatého nosa a s vitamínom C.

Lieky 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. Ibuprofen sa rýchlo absorbuje 
z gastrointestinálneho traktu.

Liek na perorálne použitie. Obsahuje ibuprofen.

ACYLPYRIN®, 500 mg tablety, 10 tbl
ACYLPYRIN® znižuje horúčku, uľavuje od bolesti hlavy, 
kĺbov a svalov pri chrípkových ochoreniach.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu acetylsalicylovú.

HOMEOVOX,	60	tbl
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.
Liek na vnútorné použitie.

ZachrípnutIe, problémy  
s hlasIvkamI

chrípkové stavy

Ibalgin® Rapidcaps	400	mg,	30	cps
Ibalgin®	Rapidcaps	400	mg	ľahko	rozpustné	mäkké	
kapsuly.	Rýchlo	sa	dostane	k	miestu	bolesti.	 
pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov, 
bolestivej menštruácii.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

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.

  565 €
6,55 €

  895 €
11,65 €

MAXGrip, 10 vreciek

  185 €
2,15 €

  925 €
10,75 €

6 x 1 g

  679 €
7,85 €

  525 €
6,09 €

  649 €
7,49 €

- 23 %

  455 €
5,25 €

30 tbl

 539 €
  499 €



TANTUM	VERDE®	SPRAY,	30	ml
V	akcii	aj	iné	lieky	TANTUM	VERDE®

TANTUM	VERDE® –	efektívne odstráni bolesť  
a zápal hrdla vďaka svojmu štvoritému účinku.  
Dostupné ako chutné pastilky, sprej alebo roztok  
na kloktanie.
Lieky na orálne použitie. Obsahujú benzydamínium-chlorid.

Neo-angin® bez cukru, tvrdé pastilky, 
24 ks
V	akcii	aj	iné	lieky	Neo-angin®

uľavuje od bolesti a škriabania v hrdle, dezinfikuje 
ústnu dutinu, potláča zápal. Pre dospelých a deti  
od	6	rokov.	Všetky	príchute	bez	cukru.
Lieky na miestne užitie v ústach a v hrdle.
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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.

Bolesť hrdla u detíBolesť hrdla

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

Junior-angin pastilky proti bolesti 
hrdla pre deti, 24 ks
V akcii aj Junior-angin lízanky pre deti, 8 ks  
a Junior-angin sirup pre deti, 100 ml

Expert na bolesť v hrdle u detí! 
• uľavuje od bolesti v hrdle 
•  upokojuje podráždené sliznice 
•		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

zdravotnícke pomôcky.

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.

V	akcii	aj	Nasivin®	SOFT	0,025	%,	10	ml
Lieky na nosové použitie. Obsahujú oxymetazolínium-chlorid. 

nádcha

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

62,42 €/l

  759 €
8,29 €

SPRAY, 30 ml

  749 €
8,65 €

pastilky

  655 €
7,55 €

  859 €
9,89 €

  715 €
8,25 €

  499 €
5,85 €

0,05 %

Bolesť hrdla? kašeľ?
Dorithricin

Jediný voľnopredajný liek na trhu s obsahom 
lokálneho	antibiotika.	Rýchlo	tlmí	bolesť,	cielene	
bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo.
Dorithricin, 20 tvrdých pastiliek je liek na orálne použitie.

Stoptussin sirup, 100 ml
Správna voľba proti kašľu vďaka 2 účinným 
látkam. tlmí suchý dráždivý kašeľ a uľahčuje 
vykašliavanie.
Stoptussin sirup, 100 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.

zápalové ochorenIe?

POznáte  
z tV

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.

V akcii aj iné produkty Physiomer
zdravotnícke pomôcky.

  1089 €
14,15 €

Hypertonický, 
135 ml

- 23 %

- 15 % 80,67 €/l

  555 €
6,45 €

  819 €
9,55 €   499 €

5,85 €
49,90 €/l

 85,90 €/l

  545 €
6,35 €

54,50 €/l

  1049 €
77,70 €/l

  525 €

  779 €   515 €
  475 €
47,50 €/l

51,50 €/l



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
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nádcha, alergIakašeľ

STODAL, 
sirup, 200 ml
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.
Liek na vnútorné použitie.

TUSSIREX	sirup,	120	ml
V	akcii	aj	iné	produkty	TUSSIREX

na všetky druhy kašľa spojené s prechladnutím. 
Zmierňuje suchý dráždivý aj prieduškový kašeľ.  
Rýchla	úľava.	 
tussirEX nočný sirup podporuje  
pokojný spánok.
zdravotnícke pomôcky.

ImunIta

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.

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. 
Vhodný pre deti aj dospelých.
Výživový doplnok.

Aliamare, 100 ml 
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.
zdravotnícka pomôcka.

ImunIta, zníženIe únavy

GS	Vitamín	C	1000	so	šípkami,	100	+	20	tbl
V	akcii	aj	GS	Vitamín	C	1000	so	šípkami,	50	+	10	tbl

Extra silný vitamín C obohatený o prírodnú silu šípok. 
V	špeciálnej	TIME-RELEASE	tablete	s	postupným	
uvoľňovaním. Vitamín C podporuje imunitu a prispieva 
k zníženiu miery únavy a vyčerpania.
Výživový doplnok.

  829 €
9,59 €

  635 €
8,25 €

  729 €
9,49 €

  1655 €
21,45 €

  805 €
9,85 €

  845 €
9,99 €

PM-SK-OTRI-22-00038

Nedajte šancu chrípke a prechladNutiu!*

*O možnom kombinovaní týchto prípravkov sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa, ktorá je pribalená k lieku. Theraflu Forte chrípka a kašeľ 
horúci nápoj 1000 mg/200 mg/12,2 mg prášok na perorálny roztok je liek na vnútorné použitie. Panadol Novum 500 mg filmom obalené tablety je liek na vnútorné užitie. Obsahuje 
paracetamol. Robitussin Antitussicum na suchý dráždivý kašeľ 7,5 mg/5 ml sirup obsahuje dextrometorfánium-hydrobromid. Liek na vnútorné použitie. Otrivin Menthol 0,1 % 
nosová roztoková aerodisperzia obsahuje xylometazolíniumchlorid. Liek je určený na použitie do nosa.
V prípade otázok kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: mystory.cz@haleon.com. Prípadné 
nežiaduce účinky, prosím, hláste na: SafetyReportingEMEA@haleon.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností GSK. ©2022 skupina 
spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 11/2022.

chrípka a kašeĽ

horúčka  
a bolesť hlavy

upchatý nos

suchý
dráždivý kašel

  785 €
9,59 €

  1165 €
14,25 €

chrípka, prechladnutIe

fytofontana	VIROSTOP	ústny	sprej,	30	ml
V	akcii	aj	fytofontana	VIROSTOP	nosový	sprej,	20	ml

Virostop	ústny	sprej	–	účinne	zmierňuje prejavy chrípky, 
prechladnutia, coviD-19 a ďalších ochorení horných 
dýchacích ciest.	Taktiež	veľmi	efektívne chráni pred 
chrípkou, prechladnutím a coviD-19.  
Prírodný produkt pre dospelých a deti od 3 rokov. 
Používajte ihneď pri prvých príznakoch ochorenia.  
pre dosiahnutie najlepšieho účinku môžete spreje 
virostop aplikovať súčasne. 
zdravotnícke pomôcky.

41,45 €/l

52,92 €/l
60,75 €/l

- 18 %

- 18 %
- 23 %

  195 €
2,35 €

78,50 €/l

  1425 €
16,45 €

100 + 20 tbl

  1029 €
12,59 €

102,90 €/l

- 23 %

- 15 %

  565 €
6,95 €

  535 €

  185 €

  759 €
  1595 €



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

Olfen	140	mg,	liečivé	náplasti	s	diklofenakom,	
pre dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov 
končatín až na 12 hodín.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Ascorvita MAX, 30 tbl
Výživový doplnok s vysokou dávkou vitamínu c, D a zinku. 
Tablety	s	riadeným	predĺženým	uvoľňovaním	vitamínu	C.	 
Vhodné pre vegetariánov, bez lepku, bez laktózy.
Výživový doplnok.

BolesťBolesť svalov 
a klBov končatín

horčík

ImunIta

ImunIta ImunIta, trávenIe

RAKYTNÍČEK	multivitamínové	želatínky	
s rakytníkom, rôzne druhy
Rakytníček	obsahuje	ovocnú	šťavu,	vďaka	ktorej	má	
lahodnú	chuť.	Obsahuje	tiež	vitamíny a rakytník 
na podporu imunity. Bez konzervantov, sladidiel a farbív.  
V akcii 8 druhov.
Výživové doplnky.

Hliva	ustricovitá	+	lactobacily, 
AKCIA	60	+	60	cps	zadarmo
Hliva ustricovitá s deklarovaným obsahom betaglukánov 
118,2 mg obohatená 3 kmeňmi probiotických kultúr 
a šípkami na podporu imunity a správneho trávenia.
Výživový doplnok.

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

V	akcii	aj	Olfen	gel,	100	g

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

Magne	B6®	Forte,	50	tbl
Osvedčená	kombinácia	horčíka	a	vitamínu	B6. 
Efektívne doplnenie horčíka na podporu psychiky, 
nervov a energie.

V	akcii	aj	Magne	B6® Forte	Active,	20	vreciek

Výživové doplnky.

  785 €
9,59 €

  1195 €
14,59 €

Centrum	IMUNITA	Vitamin	C	Max,	 
14 vreciek
Centrum	IMUNITA	Vitamin	C	Max	obsahuje	1000	mg	
vitamínu C, vitamín D a zinok, ktoré prispievajú 
k správnej funkcii imunitného systému.

V	akcii	aj	Centrum	IMUNITA,	60	cps

Výživové doplnky.

  745 €
9,15 €

  995 €
12,19 €

  525 €
6,79 €

  1559 €
18,05 €

  885 €
10,25 €

5 náplastí

Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľa, ktorá je pribalená k lieku. Voltaren 
Forte 2,32% gél je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. Voltaren Rapid 25 mg je liek na vnútorné použitie. Obsahuje 
diclofenacum kalicum. Voltaren 140 mg liečivá náplasť je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum natricum. V prípade otázok kontaktujte 
prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e‑mail: mystory.cz@haleon.com. Prípadné 
nežiaduce účinky, prosím, hláste na: SafetyReportingEMEA@haleon.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností 
GSK. ©2022 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 11/2022.

Expert na bolesť s klinicky 
preukázaným účinkom v rôznych 
liekových formách.
Stačí si vybrať.

  1129 €
13,79 €

  655 €
7,99 €

- 23 %

- 18 %
- 19 %

  1349 €
16,49 €

134,90 €/kg

  1929 €
23,59 €

107,17 €/kg

- 18 %

- 18 %

  1029 €
12,59 €

50 tbl

  1955 €
21,39 €

- 18 %

103,93 €/kg

  725 €
8,45 €

72,50 €/kg

POznáte  
z tV

  1815 €
100,83 €/kg

  975 €
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MOVit	Mega	Detox	Ostropestrec	 
+	Kurkumín	FORTE,	60	cps
Maximum pre ochranu pečene a detoxikáciu. Prémiový 
produkt obsahujúci jedinečnú kombináciu extraktu 
Ostropestreca	mariánskeho	a	kurkumínu.	Vstrebávanie	
je umocnené extraktom z čierneho korenia.
Výživový doplnok.

GS	Superky	60	+	20	cps
V	akcii	aj	GS	Superky	30	+	10	cps

unikátny komplex 9	odolných	kmeňov	probiotík.	
21 miliárd životaschopných mikroorganizmov* v dennej 
dávke	(2	kapsuly).	Navyše	selén	pre	podporu	imunity	
a prebiotiká.
* Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.

Výživový doplnok.

pečeň, detoxIkácIametabolIZmus glukóZy

komplex laktoBacIlov  
a bIfIdobaktérIí

pečeň

MOVit	Probiotiká,	90	vegánskych	kapsúl
Probiotiká v acidorezistentných kapsulách obsahujú 
komplex 6 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií 
a vitamín c pre posilnenie imunity a zníženie únavy 
a	vyčerpania.	Až	10	mld.	CFU	v	1	kapsule.
Výživový doplnok.

MOVit	Omega	3	Premium 
+	K2	+	D3	+	E,	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.

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

Zabijak cukru!¹  
Výživový doplnok obsahujúci štandardizovaný výťažok 
účinných	látok	z	rastliny	¹Gymnema	Sylvestre,	ktorá	je	
v prírodnom lekárstve tradične používaná mnoho storočí 
pri ťažkostiach s diabetom. Jeho účinné látky prispievajú 
k optimálnej hladine glukózy v krvi¹ a znižujú chuť na 
sladkosti, čím napomáhajú redukovať nadváhu¹.
Výživový doplnok.

Lipoxal	UltraFit,	180	tbl
V	akcii	aj	Lipoxal	UltraFit,	90	tbl

Prestaňte chudnúť, schudnite! 
Lipoxal	UltraFit,	výživový	doplnok	na	chudnutie	s	viac	
ako 15-ročnou tradíciou, uľahčuje spaľovanie tukov2, 
znižuje chuť do jedla4, podporuje znižovanie hmotnosti1 
a napomáha k odstráneniu prebytočnej vody z tela3. 
1 zelený čaj, 2 teín, 3 púpava, 4 synefrín

Výživový doplnok.

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

Essentiale®	forte	600	mg	a	Essentiale® 300 mg vďaka 
obsahu esenciálnych fosfolipidov podporujú prirodzenú 
regeneráciu pečene.
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú esenciálne fosfolipidy.

vItamíny, mInerály na podporu funkcIe moZgu

Libretto®,	60	cps
V akcii aj Libretto®, 30 cps

Libretto® je výživový doplnok obsahujúci kombináciu 
vybraných špecifických zložiek na podporu funkcie 
mozgu.	Najmä	DHA	(kyselina	dokozahexaénová)	zohráva	
dôležitú úlohu v kognitívnych procesoch a pri dennom 
príjme 250 mg prispieva k udržaniu normálnej funkcie 
mozgu, ďalej obsahuje rybí olej, vitamín E, horčík 
a kyselinu listovú.
Výživový doplnok.

probIotIká, ImunIta chudnutIe

- 17 %

- 23 %

- 23 %

- 23 %

  1099 €
14,29 €

  1689 €
20,29 €

60 + 20 cps

  4379 €
50,55 €

180 tbl

  1175 €
15,25 €

  1045 €
12,79 €

  1745 €
21,29 €

  1655 €
21,45 €

  2245 €
24,49 €

60 cps

- 18 %

  2579 €
29,79 €

150 cps

  1529 €

  1645 €
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starostlIvosť o vlasy

LACTECON,	200	ml
V	akcii	aj	LACTECON,	500	ml

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.
Liek na perorálne použitie. Obsahuje laktulózu.

Devenal, 500 mg filmom obalené 
tablety, 180 tbl
Trápia	vás	ťažké	a	opuchnuté	nohy?	Bolesť	nôh	
alebo	nočné	kŕče?	Devenal	je	účinný	a	dostupný	
liek na prejavy žilovej nedostatočnosti. Používa sa 
taktiež na liečbu akútnych hemoroidov.	Obsahuje	
mikronizované	flavonoidy	–	diozmín	a	hesperidín.	
3 mesačné balenie za výhodnú cenu.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje mikronizované flavonoidy 
(diozmín, hesperidín).

Cannaderm	Capillus	–	šampón	 
na seboreu, 150 ml
Capillus konopný šampón seborea je vhodný pre suchú, 
šúpajúcu sa 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, 150 ml
Kozmetické výrobky.

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

Kombinovaná terapia pre účinnejší spôsob odvykania 
od fajčenia. Kombinácia	transdermálnych	náplastí	
a perorálnych foriem nikotínu je účinnejšia ako samostatná 
transdermálna náplasť.

V	akcii	aj	iné	lieky	NiQuitin
1) Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje nikotín.
2) Liek k užitiu v ústnej dutine. Obsahuje nikotín.

TENA	Pants	Normal	M,	18	ks
V	akcii	aj	TENA	Pants	Normal	L,	18	ks

Naťahovacie	absorpčné	nohavičky	TENA	Pants	
Normal	sú	praktickým	riešením	pre	mobilných	
a čiastočne imobilných pacientov so strednou až ťažkou 
inkontinenciou. Vhodné pre ženy aj mužov. 
zdravotnícke pomôcky určené na vonkajšie použitie pri úniku 
moču.

žIly, hemoroIdy Zápcha

odvykanIe od fajčenIa InkontInencIa

Nicorette®	Spray	1	mg/dávka,	orálny	
roztokový sprej, 2 x 13,2 ml
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.

V	akcii	aj	iné	lieky	Nicorette®

nicorette® Spray 1 mg/dávka je liek na podanie do úst. Obsahuje 
nikotín.

RUGARD	Vitamínový	krém,	100	ml 
+	Balzam	na	pery	4,35	g
Darčekové balenie vysokokvalitnej kozmetiky  
pre komplexnú starostlivosť o pleť. 
vitamínový krém s obsahom vitamínov A, B6, E, 
panthenolom a kolagénom. Vitamíny v spojení 
s kolagénom pôsobia proti predčasnému starnutiu 
buniek a tvorbe vrások. 
Balzam na pery s obsahom vitamínu E, bambuckého 
masla a rastlinných olejov napomáha dlhodobej 
hydratácii pier a zanecháva ich zamatovo hebké.

Kozmetické výrobky.

starostlIvosť o pleť

HERPESIN	KRÉM,	2	g
V	akcii	aj	HERPESIN	KRÉM,	5	g

Herpesin krém sa používa pri liečbe oparov perí 
a tváre u dospelých a detí.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje aciklovir.

opary

- 23 %

- 18 %

- 23 %

  819 €
9,45 €

2 g

  2775 €
33,95 €

  735 €
8,45 €

200 ml

  1389 €
16,09 €

šampón na seboreu

  3275 €
35,79 €

2 x 13,2 ml

  1745 €
22,65 €

3 x 20 pastiliek

  2175 €
28,25 €

7 náplastí

  1225 €
15,85 €

  1685 €
21,85 €

- 23 %

36,75 €/l

92,60 €/l



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

zlavy až´
do29%

Nakupujte ešte
výhoDnEjšiE
S vernostnou kartou

Vitamín	C	500	mg,	60	cps	
Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného 
systému, k zníženiu miery únavy a vyčerpania 
a k normálnej tvorbe kolagénu.	Taktiež	prispieva	
k ochrane buniek pred oxidačným stresom a zvyšuje 
vstrebávanie železa.
Výživový doplnok.

ImunIta

trávenIe

vItamín e

Železo	20	mg	+	vitamín	C	100	mg,	100	tbl
Železo prispieva k správnej tvorbe červených krviniek 
a hemoglobínu, prispieva k správnemu prenosu kyslíka 
v tele. Spolu s vitamínom C prispievajú k správnemu 
fungovaniu imunitného systému a k zníženiu vyčerpania 
a únavy. Vitamín C zvyšuje vstrebávanie železa.
Výživový doplnok.

Vitamín	E	200	IU,	60	cps
chráni bunky pred oxidačným stresom, spomaľuje 
proces starnutia buniek a tkanív. Výživový doplnok 
obsahuje vitamín E, ktorý prispieva k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom.
Výživový doplnok.

únava a vyčerpanIe

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

  725 €

  395 €

Zinkonat,	60	tbl
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.

únava a vyčerpanIe vItamíny a mInerály

Multivitamín s príchuťou pomaranča, 
20 šumivých tabliet
MULTIVITAMÍN	obsahuje dôležité vitamíny, ktoré 
prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému, 
k zníženiu vyčerpania a únavy a ochrane pred 
oxidatívnym stresom.
Výživový doplnok.

1+1
Pri kúpe 

Zinkonat, 60 tbl 
získate druhé 

balenie 
len za 1 €Vitamín	D3	2000	IU,	60	cps

Výživový doplnok s obsahom vitamínu D3. Vitamín D 
prispieva:
•		 k správnemu fungovaniu imunitného systému;
•			k	udržaniu zdravých kostí, zubov a správnemu 

fungovaniu svalov;
•			k	normálnej	hladine	vápnika	v	krvi	a	jeho	správnemu	

vstrebávaniu.
Výživový doplnok.

  845 €

1+1
Pri kúpe 

Vitamín C 500 mg,  
60 cps získate  
druhé balenie

 len za 1 €

  795 €

1+1
Pri kúpe 

Vitamín D3 2000 Iu,  
60 cps získate  
druhé balenie

 len za 1 €

  845 €

1+1
Pri kúpe 

Železo 20 mg  
+ vitamín C 100 mg, 

100 tbl získate  
druhé balenie

 len za 1 €

  285 €

1+1
Pri kúpe Multivitamín  

s príchuťou pomaranča,  
20 šumivých tabliet  

získate druhé balenie  
len za 0,01 €

  625 €

B-komplex	Forte,	100	tbl
Komplex	vitamínov	B1,	B2,	B3,	B5,	B6	a	B12	 
prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy  
a k správnemu fungovaniu nervového systému. 
Výživový doplnok.

Silymarín 200 mg, 30 tbl
Prípravok obsahuje kombináciu rastlín, cholín a inositol. 
Semená pestreca obsahujú účinnú látku silymarín, ktorá 
podporuje zdravie pečene a prispieva k jej ochrane, 
pomáha podporovať trávenie a čistenie tela.
Výživový doplnok.

  675 €
  565 €

  745 €

komplex laktoBacIlov 

  525 €   475 €

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

  355 €


