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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.



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

Zľava až do 10%

Zinok 15 mg, 100 tbl
Výživový doplnok.

s vernostnou kartou na tieto produkty
Komplex laKtobacilov

imunita

  475 €
  525 €

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

  1035 €
  1145 €  495 €

  545 €

B-komplex Forte, 100 tbl
Výživový doplnok.

Vitamín B12 500 mcg, 100 tbl
Výživový doplnok.

únava a vyčerpanie únava a vyčerpanie

  565 €
  625 €

Bylinné pastilky so šalviou, 24 ks
Výživový doplnok.

Omega 3,  
90 cps
Výživový doplnok.

Vitamín C 1000 mg,  
20 šumivých tabliet,  
príchuť malina
Výživový doplnok.

Kolagén Artro, 60 cps
Výživový doplnok.

omega 3

hrdlo imunita KĹby, väzy, šľachy

  855 €
  945 €

  385 €
  425 €   360 €

  400 €

  1035 €
  1145 €

  685 €
  755 €

imunitaimunita

Lipozomálny vitamín C 500 mg, 60 cps
Výživový doplnok.

  1845 €
  2045 €

Vápnik + Horčík + Zinok, 50 tbl 
Výživový doplnok.

Kyselina listová 800 mcg, 90 tbl
Výživový doplnok.

vlasy, nechty, pokožkatehotenstvo a dojčenie

  535 €
  595 €

  395 €
  435 €

Laktobacily 9,  
14 cps
Výživový doplnok.



cholesterol

morská voda

choroby žíl dolných
končatín, opuch, zápal

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. 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: shutterstock. Za tlačové chyby nezodpovedáme. 

bolesť

pálenie záhy

bolesť hrdla

pečeň, detoxikácia

kašeľkašeľ

bolesť

kašeľ

bolesť hrdla nádcha

opary

ERDOMED® 225 mg, granulát na 
perorálnu suspenziu, 20 vreciek
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje erdosteín.

Ditustat Neo,  
perorálny roztok,  
100 ml
Liek na vnútorné použitie.  
Obsahuje levodropropizín.

TheraTuss 
ProNatural sirup, 
128 g
Zdravotnícka pomôcka.

Arterin Cholesterol,  
30 tbl
Výživový doplnok.

Rennie® ICE 
žuvacie tablety, 48 tbl
Zdravotnícka pomôcka.

Zovirax Duo, 50 mg/g + 10 mg/g  
dermálny krém, 2 g
Liek na vonkajšie použitie.

nádcha

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

Nosový sprej  
Otrivin Breathe Clean,  
100 ml
Zdravotnícka pomôcka.

AESCIN, 20 mg, 90 tbl
Liek na vnútorné použitie.  
Obsahuje α-escinum.

Ibalgin® krém, 100 g
Liek na vonkajšie použitie. 
Obsahuje ibuprofén.

OLYNTH® 0,1 %,  
nosová roztoková  
aerodisperzia, 10 ml
OLYNTH® 0,1 %  
je liek na podanie  
do nosa. Obsahuje xylometazolínium-chlorid.

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

horčík

Magne B6® tbl obd, 100 tbl
Liek na vnútorné použitie.

bolesť chrbta masáž svalovbolesť chrbta

Milgamma® N, 100 cps
Liek na vnútorné použitie.

Capsagamma® krém, 40 g 
53 mg/100 g

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

VoltaNatura chladivý gél,  
50 ml
Kozmetický prípravok.

vitamíny, minerály

MOVit Omega 3 Premium 
+ K2 + D3 + E, 90 toboliek
Výživový doplnok.

  975 €
  1189 €

  665 €
  865 €

  545 €
54,50 €/l

51,95 €/kg

Dorithricin, 20 tvrdých pastiliek
Liek na orálne použitie.

  779 €
  955 €

  715 €
  875 €

  435 €
  535 €

  589 €
  765 €

  969 €
  1255 €

TANTUM VERDE® SPRAY,  
30 ml
Liek na orálne použitie.  
Obsahuje benzydamínium-chlorid.

96,90 €/l

  949 €
  1159 €

  695 €
  905 €

69,50 €/kg

Praktické 
puzdro 

na blister 
ZADARMO!

  505 €
  655 €   1055 €

  1459 €

  2249 €
  2889 €

  525 €
  729 €

  725 €
  935 €

  1179 €
  1529 €

MOVit Mega Detox Ostropestrec  
+ Kurkumín FORTE, 60 cps
Výživový doplnok.

  1529 €
  2149 €

  1635 €
  1999 €

LM
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  755 €
  919 €

  1299 €
  1685 €

  669 €


