
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. marca do 30. apríla 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. 

bolesť

bolesť

bolesť chrbta

Capsagamma® krém, 40 g
53 mg/100 g

Rastlinný liek z extraktu plodov papriky (kapsaicín) na 
zmiernenie bolesti svalov ako je bolesť v krížovej oblasti 
chrbta. Pri opakovanej bolesti chrbta ku Milgamme® N,  
100 cps vyskúšajte liek Capsagamma® – na lokálne 
tlmenie bolesti.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje štandardizovaný polotuhý 
extrakt z plodov papriky (Capsicum).
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Plus pre Vaše zdravie

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.

- 18 %

Pálenie záhy

Rennie® ICE 
žuvacie tablety, 48 tbl, 24 tbl
•	Pre	symptomatickú liečbu pálenia záhy.
•	Pre rýchlu a efektívnu úľavu.
•	Overená	kombinácia	aktívnych	látok.
Zdravotnícka pomôcka.

LM
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Voltaren Forte 2,32 % gél, 180 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.

  1749 €
25,25 €

97,17 €/kg

POZnáte  
z tV

POZnáte  
z tV

POZnáte  
z tV

POZnáte  
z tV

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. Nezaťažuje žalúdok.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diklofenak epolamín.

POZnáte  
z tV

Ibalgin® 400, 48 tbl
Ibalgin® 400 pomáha pri bolesti hlavy, chrbta, kĺbov 
a bolestivej menštruácii. Znižuje horúčku a tlmí zápal.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

V akcii aj Ibalgin® Plus, 24 tbl
Liek na vnútorné použitie.

Praktické 
puzdro 

na blister 
ZADARMO!

  799 €
9,19 €

48 tbl

- 31 %

- 22 %

- 17 %

  849 €
10,39 €

  565 €
7,29 €

  2399 €
28,89 €

- 18 %

  535 €
6,55 €

  525 €

  2249 €

  505 €
  755 €
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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.

ACC® Long, šumivé tablety, 20 ks
ACC® Long šumivé tablety rozpúšťajú hlien 
a uľahčujú vykašliavanie. Majú rýchly nástup účinku. 
Vhodné od 14 rokov, stačí 1 tableta denne.

V akcii aj ACC® Long šumivé tablety, 10 ks 
a ACC® Long Instant, 10 vreciek
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú acetylcysteín.

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.

kašeľ

bolesť hrdlahorčík

ERDOMED® 225 mg, granulát na 
perorálnu suspenziu, 20 vreciek
Liek na ochorenia horných aj dolných dýchacích ciest.  
ERDOMED® 225 mg, 20 vreciek s pomarančovou 
príchuťou je dostupný aj bez lekárskeho predpisu. 
Vhodný pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje erdosteín.

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

Magne B6® tbl obd, 100 tbl
Na zlepšenie príznakov deficitu horčíka, napr.:
•	nervozita,	mierna	úzkosť,	podráždenosť,
•	dočasná	únava,
•	svalové	kŕče.
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.

kašeľ

Ditustat Neo, perorálny roztok, 100 ml
V akcii aj Ditustat Neo, perorálny roztok, 200 ml

Pre účinnú úľavu od suchého kašľa.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje levodropropizín.

IVEX sirup na kašeľ, 100 ml
IVEX sirup s extraktom z brečtanu vhodný na suchý 
a vlhký (produktívny) kašeľ. Upokojuje podráždenie. 
Chráni sliznicu a podporuje odstránenie hlienu.  
Pre deti od 1 roka.
Zdravotnícka pomôcka.

  755 €
8,75 €

SPRAY, 30 ml

  1029 €
11,89 €

  609 €
8,19 €

60,90 €/l

Solmucol 200 mg, 20 vrecúšok
Solmucol účinne lieči ochorenia dýchacích ciest. 
Rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách a uľahčuje 
vykašliavanie. Pôsobí antioxidačne a protizápalovo. 
Neobsahuje cukor, laktózu, ani lepok.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje n-acetylcysteín.

- 26 %

- 19 %  549 €
6,75 €

- 23 %   1125 €
14,59 €

  825 €
9,55 €

- 23 %
- 23 %

  675 €
8,75 €

56,25 €/l   729 €
9,49 €

60,75 €/l   885 €
11,49 €

20 šumivých tabliet

  579 €
6,69 €

57,90 €/l
100 ml

  1055 €

  975 €

  715 €   779 €

  545 €
54,50 €/l



ObľúbENé žElaTíNKy vO 
vEľKONOčNOM vajíčKU

LIVOSTIN® 0,5 mg/ml, očné suspenzné 
kvapky, 4 ml
V	akcii	aj	LIVOSTIN® 0,5 mg/ml, nosová 
suspenzná aerodisperzia, 10 ml

liečba príznakov alergickej konjunktivitídy (klasickej aj 
jarnej). Rýchla úľava. Cielený účinok v mieste ťažkostí
Lieky určené na podanie do oka, resp. do nosa. Obsahujú 
levokabastínium-chlorid.

Zovirax Duo, 50 mg/g + 10 mg/g 
dermálny krém, 2 g
Krém na liečbu oparu s dvojitým zložením: zastavuje 
množenie vírusu a pomáha liečiť zápal. Pomáha zastaviť 
vznik pľuzgierikov.
Liek na vonkajšie použitie.

CELASKON	tablety	250	mg,	100	tbl
Podporuje odolnosť organizmu pri chrípke 
a nachladnutí. Podporte svoju imunitu pravidelným 
užívaním.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje kyselinu askorbovú.
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alergia oPary imunita

imunitanádcha
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OLYNTH® 0,1 %,  
nosová roztoková  
aerodisperzia, 10 ml
RÝCHla úľava OD NÁDCHy 
• Uvoľnenie upchatého nosa 
• Uvoľnenie prinosových dutín 
• Nástup účinku už za 5 minút

V	akcii	aj	iné	lieky	OLYNTH®

OLYntH® 0,1 % je liek 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.

V	akcii	aj	iné	lieky	Otrivin
Otrivin Menthol 0,1 % je liek na podanie do nosa.  
Obsahuje xylometazolíniumchlorid.

RAKYTNÍČEK+  
multivitamínové želatínky, 50 ks
Originálne veľkonočné vajíčka plné šťavnatých 
želatínok. Obľúbené	želatínky	s	9	vitamínmi	
a rakytníkom na podporu imunity. Skvelá ovocná chuť. 
Bez konzervantov.
Výživový doplnok.

multivitamíny imunita

Centrum pre mužov, 30 tbl  
Centrum pre ženy, 30 tbl
Centrum pre mužov a Centrum pre ženy je kompletný 
multivitamín s vitamínmi a minerálmi vytvorený špeciálne 
pre potreby moderných mužov a moderných žien.

V akcii aj iné produkty Centrum
Výživové doplnky.

TEREZIA	Reishi	BIO,	60	cps
V	akcii	aj	TEREZIA	Reishi	BIO,	120	cps

Reishi podporuje obranyschopnosť organizmu 
a obehovú sústavu. S deklarovaným obsahom 
betaglukánov.	100	%	reishi	v	BIO	kvalite	bez	
prídavných látok.
Výživový doplnok.

  645 €
7,45 €

lIMITOvaNÁ 
EDíCIa

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.

  1379 €
16,85 €

  805 €
9,29 €

  625 €
7,65 €

Otrivin Menthol 0,1 %

- 18 %

- 18 %

  1015 €
11,15 €

  1255 €
15,35 €

30 tbl

  1995 €
24,35 €

60 cps- 18 %
- 18 %

  505 €
5,85 €

  459 €
5,35 €

OLYntH® 0,1 %

  589 €

  1299 €

  435 €



Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte 
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bolesť

imunita

Olfen	Forte	23,2	mg/g	gél,	150	g
V	akcii	aj	Olfen	Forte	23,2	mg/g	gél,	100	g

Olfen	Forte	23,2	mg/g	gél	uľavuje	od	intenzívnej,	náhle	
vzniknutej bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje dietylamínovú soľ 
diklofenaku.

Flector EP 25 mg, mäkké kapsuly,  
20 cps 
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 
a menštruačných ťažkostí. Bez pridaných farbív.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje diklofenak epolamín.

VALETOL®, 24 tbl
VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety je 
voľnopredajný liek na krátkodobú liečbu bolesti hlavy 
(vrátane migrény), zubov, bolesti v krížoch s vyžarovaním 
do dolných končatín (ischiasu), pooperačnej bolesti, 
bolesti pri nachladnutí a menštruácii.
Liek na vnútorné použitie.

bolesť

Nalgesin S, 20 tbl
V akcii aj Nalgesin S, 30 tbl

Nalgesin S rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje 
bolesti hlavy, zubov, chrbta a svalov, gynekologické 
či pooperačné bolesti. Podáva sa tiež pri prevencii 
a liečbe migrény, či na zmiernenie horúčky.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje sodnú soľ naproxénu.

bolesť

DOLGIT	krém,	100	g
DOLGIT	krém	je	vysoko	efektívny	v	lokálnej liečbe 
reumatických i nereumatických bolestí pohybového 
systému. Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum.
Liek na vonkajšie použitie – dermálny krém. Obsahuje ibuprofén.

  559 €
7,15 €

POZnáte  
z tV

POZnáte  
z tV

Ibalgin® krém, 100 g
V akcii aj Ibalgin® gel, 100 g

Ibalgin® krém a Ibalgin® gel liečia poranenia šliach, 
potláčajú bolesť svalov a kĺbov, tlmia zápal a znižujú 
opuch. Bez parfumácie.
Lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú ibuprofén.

Kĺby, väzy, šľachy

Kolagén Artro, 60 cps
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.
Výživový doplnok.

  1145 €   1035 €

choroby žíl dolných
končatín, oPuch, záPal

AESCIN,	20	mg,	90	tbl
V akcii aj AESCIN, 20 mg, 30 tbl

AESCIN, liek pre dospelých pri liečbe lokalizovaných 
opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných 
končatín.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje α-escinum.

POZnáte  
z tV

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.

  645 €
8,39 €

64,50 €/kg

  899 €
12,75 €

89,90 €/kg

  1199 €
18,05 €

79,93 €/kg

- 23 %
- 29 %

- 34 %

- 18 %

- 23 %

  505 €
5,79 €

  1005 €
11,59 €

90 tbl

  739 €
9,05 €

73,90 €/kg

  609 €
7,05 €

20 tbl

  679 €
8,35 €

- 19 %

  695 €
69,50 €/kg

  949 €
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Reparil®	–	Gel	N,	100	g
V akcii aj Reparil®	–	Gel	N,	40	g

Reparil®	–	Gel	N	potláča opuch, zápal a bolesť. 
Používa sa pri zraneniach s pomliaždeninami, 
vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách. 
Obsah:	100	g	gélu	obsahuje	aescinum	1	g;	
diethylamini salicylas 5 g.
Liek na dermálne použitie.

Serrapeptase 250 000 I.U., 60 cps
Serrapeptása opäť na trhu! Najsilnejší prírodný enzým 
so silným protizápalovým efektom – až 500x vyšší ako 
u iných proteolytických enzýmov, zmierňuje opuch 
a zápal, zlepšuje prekrvenie. Skracuje proces hojenia 
rán po operáciách či úrazoch.
Veterinárny prípravok.

starostlivosť o Pokožkubolesť, záPal, oPuch hemoroidy

Kĺby, väzy, šľachy bylinný balzamveterina

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

KONSKÁ	MASŤ	S	KONOPOU	hrejivá,	
roll-on	90	ml
V	akcii	aj	KONSKÁ	MASŤ	S	KONOPOU	chladivá,	
roll-on	90	ml	

Novinka	roll-on	Konská	masť	s	konopou	s	masážnou	
guličkou je vhodná na masáž pokožky pri natiahnutom 
chrbte a kĺboch a na zmiernenie svalovej únavy 
po športe či fyzickej námahe. Jednoduchá aplikácia.
Kozmetické výrobky.

INFADOLAN®, 1600 IU/g + 300 IU/g 
dermálna masť, 100 g
Liek na urýchlenie hojenia a obnovy pokožky, 
na neinfikované drobné rany, u pacientov s atopickou 
dermatitídou.
Liek na vonkajšie použitie.

PROCTO-GLYVENOL®, 5 % + 2 %, 
rektálny krém, 30 g
V	akcii	aj	PROCTO-GLYVENOL®, 400 mg + 40 mg 
čapíky, 10 ks

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

Vaša 
lekárnička  
so silou 
prírody.
Haleon, predtým GSK Consumer Healthcare.
Nosové spreje Otrivin Breathe Clean a Otrivin Breathe Clean Aloe Vera sú zdravotnícke pomôcky určené na zvlhčenie suchej a podráždenej nosovej sliznice. Chladivý gél VoltaNatura a chladivý krém FeniNatural sú kozmetické 
prípravky. Sirup TheraTuss ProNatural je zdravotnícka pomôcka, ktorá upokojuje suchý a vlhký kašeľ a chráni sliznicu horných dýchacích ciest. Pastilky Theratuss Natural sú výživový doplnok.
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 nežiadúce účinky hláste prosím na: 
SafetyReportingEMEA@haleon.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností GSK. ©2023 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 01/2023.
PM-SK-FENI-23-00001

- 18 %

  765 €
9,35 €

  709 €
8,65 €

55,39 €/kg

  305 €
3,69 €

  1185 €
14,49 €

118,50 €/l

  1029 €
12,55 €

102,90 €/l

  1005 €
12,25 €

  789 €
9,09 €

  725 €
8,39 €

72,50 €/kg
  1235 €

14,25 €

100 g
123,50 €/kg

  1839 €
21,19 €

  4399 €
50,79 €

  499 €
6,09 €

55,44 €/l

Zľavy až do -18%

  665 €
51,95 €/kg

  969 €
96,90 €/l

  725 €
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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.

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.

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

Pečeň, detoxikáciazáPcha

trávenie

Pečeň

Arterin Cholesterol, 30 tbl
V	akcii	aj	Arterin	Cholesterol,	90	tbl

Znižuje cholesterol1. 
Prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu 
funkciu krvných ciev2. 
Nové zdokonalené zloženie.
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.

Výživový doplnok.

Forlax® 10 g, 20 vreciek
Forlax® je osmotické laxatívum. lieči zápchu u dospelých 
a detí vo veku 8 rokov a starších. Účinok lieku sa objaví 
v priebehu 24 až 48 hodín po podaní. Liek sa môže užívať 
počas tehotenstva a dojčenia.

V akcii aj Forlax® 4 g, 20 vreciek
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje makrogol 4000.

Hidrasec® 100 mg, 10 tvrdých kapsúl
Rýchla a účinná pomoc pri symptomatickej liečbe 
akútnej hnačky u dospelých. Liek obsahuje 
racekadotril, má rýchly protihnačkový účinok.  
Pôsobí až približne 8 hodín.
Liek na perorálne použitie. Obsahuje racekadotril.

Pancreolan	FORTE,	60	tbl
Zlepšuje trávenie tučných a ťažko stráviteľných jedál, 
pôsobí proti pocitu tlaku a plnosti po jedle.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje pankreatín.

BERHEPPA, 60 cps
Berheppa je prípravok s jedinečným zložením, 
s obsahom troch látok, ktoré podporujú normálnu 
činnosť pečene. Berberín, cholín a metionín.
Výživový doplnok.

cholesterol vitamíny, minerály

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

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

hnačka

  1039 €
11,99 €

  665 €
7,69 €

  475 €
5,49 €

10 vreciek

  635 €
7,35 €

Forlax® 10 g
  1685 €

20,59 €

  1759 €
21,49 €

- 18 %

- 18 %

- 18 %
- 18 %

  1729 €
19,99 €

30 tbl

  1859 €
22,75 €

60 cps

  1249 €
15,29 €

  1529 €

  1635 €

  1179 €
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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.

zubné náhrady starostlivosť o vlasy

OYONO®	NA	NOC,	tablety, 
12 tabliet
OYONO®	NA	NOC,	3vrstvové	tablety	–	pre zdravý spánok 
vo všetkých jeho fázach: zaspávanie, pokojný spánok 
aj spánok počas celej noci.  
Inovatívna tableta s melatonínom, vitamínom B6 
a rastlinnými výťažkami, ktoré sa postupne uvoľňujú  
v 3 fázach po dobu až 8 hodín.
Výživový doplnok.

Vlasové hnojivo, 150 tbl, 60 tbl
Husté zloženie, hustý výsledok!  
Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty vlasov 
a pre obmedzenie ich vypadávania vďaka vysokej dávke 
biotínu. Unikátne zloženie s aminokyselinami, MSM, 
zinkom, kremíkom a biotínom pre rýchly a výrazný účinok.
Výživový doplnok.

Teraz v akcii aj vo forme Vlasové hnojivo šampón, 150 ml
Kozmetický výrobok.

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.

Corega	Original	extra	silný	XL,	70	g 
+ Corega Tabs 3 Minutes Daily cleanser,  
6 tbl (blister)

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
Zdravotnícke pomôcky.

Exoterin,	78,22	mg/ml	liečivý	lak	 
na nechty, 3,3 ml
Na liečbu hubových infekcií nechtov u dospelých.  
Je účinný proti dermatofytom, bez pilníkovania.  
Prvé 4 týždne sa liečivý lak nanáša 1x denne, následne  
1x týždenne na postihnutý necht na nohe alebo na ruke.
Liek na lokálne použitie. Obsahuje terbinafín.

V	akcii	aj	EXOROLFIN	5	%,	liečivý	lak	na	nechty 
(2,5	ml)	a	EXO-NAILNER	Lak	2	v	1	(5	ml)
eXOROLFIn 5 % je liek na lokálne použitie. Obsahuje 
amorolfíniumchlorid. eXO-nAILneR je zdravotnícka pomôcka.

TENA Lady Slim Mini, 20 ks
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 určené na vonkajšie použitie pri úniku 
moču.

sPánok, zasPávanie

Pri záPale močových ciest inkontinenciahubové infekcie nechtov

Femannose ® N, 14 vreciek
Prvá pomoc pri zápale močového mechúra!
•	Uľavuje	od	pocitu	pálenia,	štípania	pri	močení
•	Obsahuje	prírodnú	látku	D-manózu
•	Rozpustný	prášok	vo	vreckách	
•	S	jemnou	ovocnou	príchuťou
Zdravotnícka pomôcka.

CAMILIA, perorálny roztok, 10 x 1 ml
V akcii aj CAMILIA, perorálny roztok, 30 x 1 ml

Homeopatický liek vo forme perorálneho roztoku, ktorý 
sa používa pri ťažkostiach spojených s prerezávaním 
zubov u detí (bolesti pri prerezávaní zubov, 
podráždenosť, červené líca, hnačka).  
Neobsahuje konzervačné látky ani lokálne anestetiká.
Liek na vnútorné použitie.

ťažkosti s Prerezávaním 
zubov u detí

Neospan	FORTE,	 
45 toboliek, 15 toboliek
Neospan	FORTE	obsahuje	extra	dávku	valeriány	
lekárskej a pomarančovníka horkého, pre ľahšie 
zaspávanie a kvalitnejší spánok. Funkčnosť prípravku 
dopĺňajú bylinné extrakty, vitamíny B1, B2, B6 a horčík.

V	akcii	aj	NEOSPAN	melatonín,	60	toboliek
Výživové doplnky.

  489 €
6,09 €

Mini, 20 ks

  1355 €
17,59 €

exoterin

  859 €
9,95 €

10 x 1 ml

  1415 €
16,35 €

- 20 %
- 23 %

  709 €
8,15 €

101,29 €/kg

  1155 €
13,29 €

45 toboliek

- 18 %

  1109 €
13,55 €

  695 €
8,05 €

  1345 €
15,55 €  2789 €

32,19 €



imunita močové cestyvitamín d3 Pre deti

Magnézium 50 mg + B6, 50 tbl 
Horčík spolu s vitamínom B6 prispievajú k správnemu 
fungovaniu svalov a nervového systému. Horčík zohráva 
úlohu v procese delenia buniek a napomáha k normálnej 
syntéze bielkovín. 
Výživový doplnok.

omega 3

Brusnice Forte, 10 tbl
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.
Výživový doplnok.

Únava a vyčerPanie zrak

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.

Vitamín C 500 mg, 
príchuť pomaranč,  
20 šumivých  
tabliet
VITAMÍN C posilňuje 
imunitný systém. Vhodný 
pri nachladnutí, strese 
a vysokej fyzickej aktivite. 
Výživový doplnok.

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.

  315 €

  795 €

  1545 €

  655 €

Omega	3,	90	cps
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.

  755 €

1+1
Pri kúpe 

Vitamín D3 400 IU  
pre deti, 30 cps
získate druhé

balenie
 len za 0,01 €

1+1
Pri kúpe 

Vitamín C 500 mg, 
príchuť pomaranč,  

20 šumivých tabliet
získate druhé

balenie
 len za 0,01 €

1+1
Pri kúpe 

Brusnice Forte,  
10 tbl 

získate druhé
balenie

 len za 1 €

1+1
Pri kúpe 

Magnézium 50 mg  
+ B6, 50 tbl 

získate druhé
balenie

 len za 1 €

1+1
Pri kúpe 

Luteín Premium  
Forte, 60 cps 
získate druhé

balenie
 len za 1 €

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.

  325 €

  685 €

hrdlo

Bylinné pastilky so šalviou, 24 ks
Bylinné extrakty prispievajú k normálnej funkcii 
dýchacieho systému, vitamín C podporuje správnu 
funkciu imunitného systému. Bylinné pastilky majú 
príjemný účinok na ústa, krk, hltan a hlasivky.
Výživový doplnok.

  425 €   385 €

Únava a vyčerPanie

  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.

  565 €

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

zlavy až´
do29%

NakUPUjte ešte
vÝHODNEjšIE
S vernostnou kartou
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