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Od roku 2015 môžete v  PLUS lekárňach 
nájsť produkty označené týmto logom. 
Momentálne máme v ponuke viac ako 40 
položiek. Sú to výživové doplnky, zdravot-
nícke pomôcky, čaje alebo kozmetické vý-
robky. Snažíme sa aby naše portfólio bolo 
rozmanité a vedeli sme pomôcť každému 
z vás. Preto ho aj pravidelne rozširujeme 
o nové položky,  iné príchute alebo väčšie 
balenia.

Produkty označené značkou PLUS
LEKÁREŇ predstavujú vysoko kvalitný 
sortiment dostupný za prijateľné ceny. 
Našimi dodávateľmi sú len certifikovaní
výrobcovia zo Slovenska a Čiech.

Samozrejme, kvalitu našich produktov si 
nechávame aj nezávisle testovať.

Personál v lekárňach označených logom 
PLUS LEKÁREŇ vám veľmi rád odborne 
poradí. Našim cieľom je vaša spokojnosť.
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Vitamín C 1000 mg
100 tbl
Prípravok je obohatený o extrakt zo 
šípok ruže vráskavej a bioflavonoidy 
z pomarančovníka horkého. S po-
stupným uvoľňovaním.

Vitamín C 500 mg 
60 cps

Vitamín C 250 mg 
100 tbl

S postupným uvoľňovaním.

Vitamín C prispieva k normálnej 
funkcii imunitného systému, k zní-
ženiu miery únavy a vyčerpania
a k normálnej tvorbe kolagénu.
Vitamín C prispieva k ochrane bu-
niek pred oxidačným stresom a zvy-
šuje vstrebávanie železa.
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VITAMÍNY A MINERÁLY VITAMÍNY A MINERÁLY
imunita

HOT C 1000
10 vreciek
Horúci nápoj s pomarančovou príchuťou. Obsahuje
vitamín C, magézium, komplex vitamínov B a zinok.



VITAMÍNY A MINERÁLY
únava a vyčerpanie

B komplex forte
20 tbl alebo 100 tbl
Komplex vitamínov B1, B2, B3, B5, 
B6 a B12 prispieva k zníženiu vy-
čerpania a únavy, správnej látkovej 
premene dôležitej pre tvorbu ener-
gie a k správnemu fungovaniu ner-
vového systému. Obsahuje aj biotín 
a kyselinu listovú.
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Magnézium 50 mg + B6
50 tbl
Magnézium prispieva k znižovaniu 
únavy a vyčerpania,  k správnej lát-
kovej premene dôležitej pre tvorbu 
energie, k správnej funkcii nervo-
vého systému, k fungovaniu svalov
a psychiky, k udržaniu zdravých 
kostí a zubov.  Vitamín B6 (pyri-
doxín) prispieva  k správnej látkovej 
premene dôležitej pre tvorbu ener-
gie,  k správnemu fungovaniu imu-
nitného systému,  k správnej tvorbe 
červených krviniek, k regulácii hor-
monálnej činnosti. 
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LAKTOBACILY

Laktobacily 9 
14 cps alebo 60 cps
Výživový doplnok je komplexom
9 kmeňov laktobacilov a bifidobak-
térií. V dennej dávke obsahuje 15 
miliárd vitálnych mikroorganizmov.
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VITAMÍNY A MINERÁLY VITAMÍNY A MINERÁLY

Multivitamín
s minerálmi
60 tbl

Magnézium
+ Vitamín B6
20 eff

Výživový doplnok je určený pre 
pravidelné a dlhodobé užívanie. 
Obsahuje komplex vitamínov a mi-
nerálov dôležitých pre ľudský orga-
nizmus.

Magnézium + vitamín B6 ob-
sahuje aktívne zložky, ktoré 
prispievajú k normálnej čin-
nosti svalov a nervovej sústavy
a k zníženiu miery únavy a vy-
čerpania. 2 príchute.

Calcium + Vitamín D3
20 eff
Obsahuje kombináciu aktívnych zložiek, ktoré sú vý-
znamné pre udržanie zdravých kostí a zubov, prispieva-
jú k normálnej činnosti svalov. Vápnik spolu s vitamínom 
D3 sa podieľajú na raste kostí v období dospievania, sú 
veľmi vhodné pri rekonvalescencii po úrazoch so zlo-
meninami, pre osoby ohrozené rednutím kostnej hmoty
a súčasne aj pri vyššej fyzickej záťaži.

Multivitamín 
20 eff
Obsahuje dôležité vitamíny, ktoré pris-
pievajú k normálnej funkcii imunitné-
ho systému, k zníženiu vyčerpania 
a únavy a ochrane pred oxidatívnym 
stresom.

Vitamín C 500 mg 
20 eff
Prípravok obsahuje 500 mg vitamínu C. Táto 
dávka je pre telo významnou oporou obzvlášť 
v období zvýšeného výskytu vírusov a baktérií, 
pri nachladnutí, strese, vysokej fyzickej aktivite, 
pobyte v znečistenom prostredí i pri rekonva-
lescencii.
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VITAMÍNY A MINERÁLY VITAMÍNY A MINERÁLY
vlasy, nechty, pokožka

Zinok 15 mg
100 tbl
Zinok priespieva k udržaniu zdravých 
vlasov, nechtov a pokožky, k plodnos-
ti a správnej reprodukčnej funkcii. 
Napomáha k správnemu fungovaniu 
imunitného systému, k normálnej 
syntéze DNA, deleniu buniek a ich 
ochrane pred oxidačným stresom.

Vitamín E 200 
60 cps

Vápnik + Horčík
+ Zinok 
50 tbl

Vitamín E prispieva k ochrane
buniek pred oxidačným stresom.

Vápnik je potrebný na udržanie 
zdravých kostí a zubov. Prispieva 
k normálnemu fungovaniu sva-
lov, normálnej zrážanlivosti krvi
a k správnemu fungovaniu trávi-
acich enzýmov. Horčík prispieva 
k správnemu fungovaniu svalov
a nervového systému, zohráva 
úlohu v procese delenia buniek
a napomáha k normálnej syntéze 
bielkovín. Zinok napomáha k správ-
nemu fungovaniu imunitného sys-
tému, deleniu buniek a ich ochrane 
pred oxidačným stresom.

Beauty Plus 
60 tbl
Biotín prispieva k udržaniu zdra-
vých vlasov, zinok k udržaniu zdra-
vých nechtov, vitamíny A, B2, B3 k 
udržaniu zdravej pokožky. Vitamín 
C prispieva k správnej tvorbe ko-
lagénu. Výnimočnou súčasťou zlo-
ženia je výťažok rastliny Dračia krv, 
má silné účinky proti plesniam, 
baktériám aj vírusom. Pomáha 
dezinfikovať smerom zvnútra, čo 
môže pomôcť hlavne pri zápaloch 
kože, akné, tvorbe lupín. Obsahuje 
žihľavu a prasličku.
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KOSTI A KĹBY

Kolagén Artro
60 cps
Prípravok obsahuje kolagén typu I, 
ktorý je prítomný v šľachách, kos-
tiach a pokožke. Kolagén typu II sa 
najviac vyskytuje v spojivovom tka-
nive, chrupavkách. Vitamín C pris-
pieva k správnej tvorbe kolagénu
a k správnej funkcii chrupaviek.

Mobisan gél
100 ml
Vhodný na starostlivosť o pokožku v ob-
lasti unavených a namáhaných kĺbov, 
chrbtice, šliach a   svalov aj v oblasti 
kĺbov postihnutých artrózou. Originálna 
receptúra obsahuje MSM, glukosamín 
sulfát, boswélliu a ďalšie bylinné a rast-
linné extrakty z harpaga, arniky horskej, 
kostihoja lekárskeho, medovky lekárs-
kej, borievky obyčajnej. Gél je obohatený 
o eukalyptus a mentol, ktorý vyvoláva 
príjemný chladivý efekt. Bez parfumov 
a farbív.
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OMEGA 3 MASTNÉ KYSELINY

Omega 3 
90 cps
DHA – kyselina dokozahexaénová 
a EPA – kyselina eikozapentaéno-
vá sú biologicky aktívne omega-3 
nenasýtené mastné kyseliny. EPA 
a DHA sa hojne nachádzajú v ry-
bách chladných vôd, napríklad
v lososoch, pstruhoch, makrelách 
a tuniakoch. Príjem EPA a DHA
z bežnej stravy býva väčšinou ne-
dostatočný, preto je veľmi vhodné 
ich doplňovanie prostredníctvom 
výživových doplnkov.
DHA prispieva k udržaniu správ-
nej 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.
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VITALITA

Ginkgo Forte
60 tbl
Prípravok je kombináciou troch 
látok: ginkga biloby, guarany s 22 
%-ným obsahom kofeínu a orga-
nickej zlúčeniny DMAE (dimetyla-
minoetanolu).

Koenzým Q10
60 mg + E 
30 cps
Koenzým Q10 sa v ľudskom tele 
vyskytuje prirodzene, ale s pribúda-
júcim vekom človeka jeho produk-
cia v tele klesá. Vitamín E prispieva
k ochrane buniek pred oxidačným 
stresom.

BYLINNÉ EXTRAKTY

Brusnice Forte
10 tbl
Prípravok je kombináciou troch látok: 
extraktu z plodov brusníc veľkoplodých 
s vysokým obsahom proanthokyanidí-
nov (PAC), monosacharidu D-Manózy 
a výťažku z vňate zlatobyle obyčajnej, 
ktorá prispieva k prirodzenej funkcii 
močového mechúra a dolných močo-
vých ciest.

D-Tox Plus 
30 cps
Obsahuje extrakty rastlinného 
pôvodu. Silymarín (extrakt z pestre-
ca mariánskeho) a cynarín (extrakt 
z artičoka zeleninového) napomá-
hajú k správnemu tráveniu, správ-
nej funkcii pečene a podporujú čis-
tenie tela.
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RASTLINNÉ EXTRAKTY

Plusimun
60 cps
Obsahuje rastlinné extrakty z lieči-
vých bylín pamajoránu obyčajného
a rozchodnice ružovej, plodov karda-
mónu obyčajného a huby húsenice 
čínskej, ktoré majú priaznivý vplyv na 
obranyschopnosť organizmu. Prípravok 
je obohatený o včeliu materskú kašič-
ku, ktorá je známa svojimi priaznivými 
účinkami na ľudský organizmus.

Obsahuje extrakty rastlinného pôvodu. Extrakty z valeriány, medov-
ky a mučenky napomáhajú k uvoľneniu stresu, a tým prispievajú 
k dosiahnutiu zdravého spánku. Extrakt z chmeľu má upokojujúci 
účinok a podporuje dobrý spánok.

Drimon 
30 tbl

SPÁNOK

Bylinné pastilky
s islandským
lišajníkom
24 ks

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. Bez cukru.
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ZRAK PRE DETI

PRE DIABETIKOV

Luteín Forte
60 cps

Pluskáči želé
50 ks

Zinok prispieva k udržaniu dobrého zra-
ku. Vitamíny C, E a stopové prvky zinok
a selén prispievajú k ochrane buniek 
pred oxidačným stresom. Obsahuje aj 
luteín, taurín a zeaxantín.

Želé tablety na žuvanie s príchuťou 
pomaranč sú komplexom 10 vitamínov 
(A, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D3, E)
a zinku. Obsahuje cukry a sladidlo.

Obsahuje vitamín D3, chróm,
kyselinu alfa-lipoovú a extrakty 
rastlinného pôvodu. Extrakt z listov 
gymnémy lesnej, extrakt z plodov 
horkej tekvičky, Cinnulin PF® ex-
trakt z kôry škoricovníka čínskeho, 
FenuLife® extrakt zo semien se-
novky gréckej a chróm prispievajú
k udržaniu normálnej hladiny 
glukózy v krvi. 

Diahelp 
60 tbl

Detský čaj
s feniklom
a rakytníkom 
20 × 1,5 g
Rakytník prispieva k prirodzenej 
obranyschopnosti organizmu.
Fenikel podporuje trávenie a znižuje 
plynatosť. Medovka podporuje trá-
venie, zmierňuje kŕče a upokojuje 
organizmus. Plod ruže má vysoký 
obsah vitamínu C a zvyšuje odolnosť 
organizmu. Mrkva okrem iného pod-
poruje trávenie a vyprázdňovanie. 
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TEHOTENSKÉ TESTY TEHOTENSTVO, DOJČENIE

Tehotenský test
2 ks
Vysoko presný IVD (in vitro diagnos-
tikum – určený pre samotestovanie 
mimo živého organizmu) jedno-
razový prúžkový tehotenský test
s citlivosťou 10 mIU/ml. S nádob-
kou na moč. Výsledok do 5 minút. 
Dva testy v balení.

Tehotenský test Komfort 
2 ks

Vysoko presný IVD (in vitro diagnos-
tikum – určený pre samotestovanie 
mimo živého organizmu) jednora-
zový tyčinkový tehotenský test s cit-
livosťou 10 mIU/ml. Pre komfortné 
použitie priamo do prúdu moču. 
Výsledok do 5 minút. Dva testy
v balení.

Gravit
30 cps
Výživový doplnok obsahuje vitamíny, jód, 
DHA, kyselinu listovú, ktorá prispieva
k rastu zárodočných tkanív, vrátane pla-
centy, a tým podporuje normálny rast
a vývoj plodu počas tehotenstva. Obsa-
huje cholín, ktorý je dôležitý pre správny 
vývoj mozgu. Extrakty z anízu a fenikla 
podporujú činnosť mliečnych žliaz.



Diabetická bylinná 
zmes
20 × 1,5 g

Bylinná zmes
pri nádche
20 × 1,5 g

Bylinná zmes
na trávenie
20 × 1,5 g

Priedušková 
bylinná zmes
20 × 1,5 g

Repík pôsobí priaznivo na trávenie, na 
žalúdok ako taký a taktiež podporuje chuť 
do jedla. Mäta uvoľňuje kŕče a podpo-
ruje trávenie. Rebríček je vhodný pri po-
ruchách trávenia, žalúdka, pečene, žlče, 
na podporu chute do jedla, zmierňuje 
nadúvanie. Artičoka podporuje tvorbu trá-
viacich enzýmov. Plod ruže zlepšuje celko-
vú odolnosť organizmu a zvyšuje sekréciu 
žalúdka. Archangelika podporuje správnu 
funkciu nervovej sústavy a podporuje chuť 
do jedla. Nechtík pomáha pri zápaloch 
tráviacej sústavy.

Pamajorán potláča zápal 
priedušiek a podporuje od-
kašliavanie. Mäta a skorocel 
majú upokojujúce účinky pri  
podráždení hrdla a hltanu.

Listy moruše redukujú hladinu cukru v krvi, 
znižujú cholesterol a optimalizujú krvný tlak. 
Jastrabina lekárska znižuje hladinu cukru
v krvi. Lusky fazule znižujú hladinu cukru
v krvi a prispievajú k správnej funkcii močovej 
sústavy. Čakanka ma žlčopudný a močopud-
ný účinok, podporuje trávenie a chuť do jedla. 
Tymián má antiseptické a dezinfekčne účinky 
na organizmus.

Rakytník prispieva k prirodzenej obra-
nyschopnosti organizmu. Túžobník má 
vlastnosti potláčajúce vírusy a mikróby. 
Tymián pôsobí upokojujúco na dýchacie 
cesty. Echinacea pôsobí upokojujúco 
pre ústa a hrdlo. Mäta podporuje imu-
nitný systém.
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ČAJE A BYLINNÉ ZMESI ČAJE A BYLINNÉ ZMESI
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Brusnica pomáha udržiavať zdravý 
močový systém. Breza podporuje 
vylučovacie funkcie obličiek. Pras-
lička má močopudné a protizápa-
lové vlastnosti. Vrbovka podporuje 
správnu funkciu močových ciest.

Urologická bylinná 
zmes
20 × 1,5 g



Pluslekaren.sk/PLUS Lekáreň

Nájdete vo viac ako 500 lekárňach po celom slovensku!

 

Pod značkou PLUS LEKÁREŇ
vystupuje momentálne najväčšie 
zoskupenie nezávislých lekárnikov
a lekární. Viac ako 500 lekární po ce-
lom Slovensku, kde vám vždy ochotne 
pomôžu. V PLUS lekárňach nájdete 
profesionálne poradenstvo farma-
ceutov, individuálny priateľský prístup, 
široký sortiment a dostupné ceny.

PLUS lekárne sú tu pre vás aj v prí-
pade vašich zdravotných problé-
mov, ktoré si nevyžadujú návštevu 
lekára. Ponúkneme vám vhodnú 
liečbu, porozprávame sa o vašich 
obavách, vysvetlíme a pomôže-
me s výberom produktov, aby ste 
od nás odchádzali s pocitom istoty. 
Vaše zdravie a maximálna spokoj-
nosť sú pre nás na prvom mieste.


