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výživové 
doplnky

Novinky

B-Komplex Zentiva 100 tbl
Zľava aj na B-Komplex Zentiva forte 100 tbl

Vitamíny B1, B2, B6 a niacín prispievajú 
k správnemu fungovaniu nervového systému, 
vitamín B2 a niacín k udržaniu zdravej pokož-
ky a slizníc. Vitamíny B2, B6, niacín a kyselina 
pantoténová prispievajú k zníženiu únavy a vy-
čerpania.

Trávenie liek na vnútorné 
použitie

nádcha,  Bolesť hrdla olynth® sú lieky na 
podanie do nosa

olynhexo™ je liek na 
podanie do úst

viTamíny

olynth® ha 0,1 % nosová aerodisperzia 
10 ml

Nosová aerodisperzia olynth® ha je určená  na 
rýchlu úľavu od nádchy. Pastilky olynhexo™ 
zmierňujú bolesť v krku už po 15 sekundách. 
Akcia platí pri kúpe viacerých druhov liekov 
Olynth®. 
Lieky Olynth® obsahujú xylometazolíniumhydrochlorid. 

Pancreolan® forte  60 tbl

Obsahuje tráviace enzýmy na prírodnej báze, 
ktoré podporujú trávenie. odstraňuje ťažkosti 
ako sú pocit plnosti, nadúvanie a plynatosť po 
jedle.
Obsahuje pancreatinum.

ibalgin® 400 48 tbl

Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. 
Pomáha pri bolestiach hlavy, zubov, chrbta, 
svalov, kĺbov a pri menštruačných bolestiach. 
Znižuje horúčku. Pre dospelých a dospievajú-
cich od 12 rokov.
Obsahuje ibuprofén.

Bolesť liek na vnútorné 
použitie

PrechladnuTie, 
chríPKa

Paralen® GriP horúci nápoj  
echinacea a šípky 500 mg/10 mg  
6 vreciek
Zľava aj na iné príchute

Účinná kombinácia proti príznakom chrípky 
a prechladnutia, ktorá pomáha zbaviť sa horúč-
ky, upchatého nosa, bolestí hlavy a hrdla. Ne-
spôsobuje ospalosť. Bez umelých farbív. 

lieky na vnútorné 
použitie

Bolesť liek na vonkajšie 
použitie

voltaren® liečivá náplasť 5 ks

Tenká, samostatne balená liečivá náplasť pre 
úľavu od akútnej bolesti, zápalu a opuchu pria-
mo v mieste aplikácie. Účinkuje 24 hodín pri po-
užití 2 x denne.
Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

lieky na vnútorné 
použitie

Kašeľ

stoptussin® 50 ml alebo  
stoptussin® sirup 180 ml

Jedinečná kombinácia 2 účinných látok pre úľavu 
od suchého kašľa – zastaví dráždivý kašeľ a ob-
novuje ochranný film na sliznici dýchacích ciest.
Calcium chloratum-TEVA obsahuje dihydrát chloridu 
vápenáteho.

MIMORIADNA 

PONUKA CAlCIUM 

ChlORAtUM-tEVA 

lEN zA 0,01 €

Olynhexo™  

lEN zA 0,01 €

MIMORIADNA 

PONUKA

3,31 €
3,69 €

4,39 €
4,88 €

6,63 €
7,36 €

8,66 €
10,19 €

Rozhovor s Maestrom Karlom Gottom 

str. č. 7 

Hrajte s nami  o skvelé ceny!

str. č. 12

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. Zobrazené produkty sú len ilustračné, zmena cien a sortimentu vyhradená. Akcia trvá od 1. marca do 30. apríla 2017 alebo do vypredania zásob. 
Uvedené pôvodné ceny sú len odporúčané. Všetky ceny zahŕňajú DPH  v zákonom stanovenej výške.

4,21 €
4,68 €

MIMORIADNA 

PONUKA

+

+
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nádcha, 
PrechladnuTie

zdravotnícke 
pomôcky

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.

Bolesť liek na vnútorné 
použitie

coldreX® horúci nápoj citrón 14 vreciek
Zľava aj na COLDREX® TABLETY 24 tbl

Liek vo forme horúceho nápoja, ktorý účinne 
uľaví od príznakov chrípky a prechladnutia. Zni-
žuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, svalov a kĺbov, 
bolesť v krku, uvoľňuje upchatý nos. 

PrechladnuTie, 
chríPKa

lieky na vnútorné 
použitie

Panadol® extra novum 48 tbl

Liek proti miernej až stredne silnej bolesti hla-
vy vrátane migrény, bolesti zubov, chrbta a pri 
menštruačných bolestiach. Vďaka technoló-
gii Optizorb uvoľňuje účinnú látku už do 5 mi-
nút, nedráždi žalúdok.

Bolesť liek na vnútorné 
použitie

aTaralGin® 50 tbl

Liek na bolesť hlavy a krčnej chrbtice. Vďaka 
unikátnemu zloženiu rýchlo uľaví od bolesti, zní-
ži emočné, psychické a svalové napätie, a tým 
odstráni aj príčinu bolesti. 

Physiomer® 
hypertonický  
nosový sprej 135 ml
Zľava aj na iné druhy

uvoľní upchatý nos pri 
nádche a prechladnu-
tí. Nosové spreje PHY-
SIOMER® sú zo 100 % 
prírodnej morskej 
vody, bohatej na mine-
rály. Čistia a zvlhčujú 
nosovú sliznicu, priro-
dzene regenerujú.

liek na vnútorné 
použitie

nuroFen® raPid 400 mg capsules  
mäkké kapsuly 10 ks

rýchla a účinná úľava od bolesti a zápalu. Po-
tláča horúčku pri chrípke a zápaloch horných 
dýchacích ciest. Liek je určený pre dospelých 
a deti od 12 rokov.  
Obsahuje ibuprofén.

Bolesť Bolesť lieky na vnútorné 
použitie

nalgesin® s 20 tbl
Zľava aj na Nalgesin® S 30 tbl

Nalgesin® S rýchlo a až na 12 hodín odstraňuje 
rôzne bolesti – hlavy, zubov, chrbta a svalov, men-
štruačné či pooperačné bolesti. Účinná látka sa 
rýchlo a kompletne absorbuje z tráviaceho traktu.
Obsahujú  sodnú soľ naproxénu.

TheraFlu® Prechladnutie a chrípka 
14 vreciek
Zľava aj na THERAfLU® Chrípka 24 tbl

Prášok na prípravu horúceho nápoja. Vďaka 
kombinácii 4 účinných látok lieči väčšinu prí-
znakov chrípky a prechladnutia, ako sú horúč-
ka, bolesť hlavy, kĺbov a svalov, upchatý nos, 
vodnatý výtok z nosa.

lieky na vnútorné 
použitie

PrechladnuTie, 
chríPKa

mucosolvan® 
sirup 100 ml
Zľava aj na MUGOTUSSOL® sirup 190 ml

mucosolvan® lieči a tíši kašeľ, chráni pred 
ďalším zahlienením. muGoTussol® je liek na 
suchý a dráždivý kašeľ s rýchlym nástupom 
účinku 15 – 30 minút, pretrvávajúcim až 6 hodín. 
MUCOSOLVAN® obsahuje ambroxoliumchlorid. 
MUGOTUSSOL® obsahuje dextrometorfániumbromid.

lieky na vnútorné 
použitie

Kašeľ

Bylinné pastilky 24 ks

Bylinné extrakty prispievajú k normálnej funk-
cii dýchacieho systému, vitamín C podporuje 
správnu funkciu imunitného systému. Bylinné 
pastilky majú príjemný účinok na ústa, krk, 
hltan a hlasivky.

hrdlo výživový 
doplnok

robitussin™  
anTiTussicum  
100 ml
Zľava aj na iné  
druhy

Rad produktov Robitussin™ obsahuje sirupy na 
rôzne druhy kašľa. robitussin™ anTiTussicum 
je určený na suchý dráždivý kašeľ. 
Obsahuje dextrometrofaniumhydrobromid.

Kašeľ liek na 
vnútorné 

použitie

hoT c 1000 10 vreciek

Horúci nápoj s pomarančovou príchuťou. Vita-
mín C prispieva k správnemu fungovaniu imu-
nitného systému. Horčík, vitamíny B2, B6, B12, 
niacín a kyselina pantoténová prispievajú k zní-
ženiu vyčerpania a únavy.

imuniTa výživový 
doplnok

VýhODNá 
CENA

4,50 €

2,90 €
3,37 €

5,49 €
6,10 €

4,96 €
5,52 €

6,49 €
7,21 €

7,40 €
8,41 €

3,95 €
39,50 €/l

4,64 €

5,38 €
53,80 €/l

5,82 €

nádcha

delmar nosový 
sprej 50 ml
v akcii aj delmar 
hyPerTonic 50 ml

Prírodný nosový sprej 
s obsahom izotonického 
alebo hypertonického 
roztoku morskej vody 
určený na každodennú 
hygienu nosových du-
tín a zvlhčenie suchej 
sliznice nosa. Vhodný 
na dlhodobé užívanie. 

zdravotnícke
pomôcky

4,64 €
5,15 €

8,68 €
64,30 €/l

9,86 €

VýhODNá 
CENA

3,00 €

8,72 €
9,69 €

NOVINKA

NOVINKA



marec | apríl

3

KĺBy, chruPavKy výživový
doplnok

výživový 
doplnok

KĺBy, väZivá, šľachy výživové 
doplnky

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. 

KĺBy, chruPavKy

KolaGén

výživový 
doplnok

colafit 60 kociek 
Čistý kryštalický kolagén

Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, 
ľahko prehĺtateľných kociek. Bez farbív a prí-
davných látok. Balenie na 2 mesiace užívania, 
stačí len 1 kocka denne.

Gs condro® diamanT 60 tbl
Zľava aj na GS Condro® DIAMANT 30 tbl

Prvý a jediný v SR sa vďaka DIAMANT fORTESCINu® 

stará nielen o kĺby, ale aj o ich okolie. Užíva sa 
iba 1 tableta denne. Kúra na 2 mesiace. Vita-
mín C pre tvorbu kolagénovej siete chrupaviek 
a meniskov.

Kolagén 4000 rozpustný prášok  
30 vrecúšok

Prípravok s najvyššou koncentráciou kolagénu 
pre zabezpečenie optimálneho doplnenia základ-
ného stavebného materiálu na postihnuté miesto 
a podporu rastu a výživy kĺbovej chrupavky. 

Proenzi® arthrostop® rapid+ 
180 tbl

Sila komplexného zloženia: glukozamín, chon-
droitín a kolagén. Špičková starostlivosť o vaše 
kĺby s dlhodobým účinkom, obohatená o extrakt 
z Boswellia serrata, ktorý pomáha udržiavať 
zdravé a pružné kĺby.

canespor® krém 15 g
Zľava aj na Canespor® roztok 15 ml

Koniec svrBenia aJ Pálenia!  Koniec 
Plesne! Canespor® je určený na liečbu kožnej 
mykózy (plesne) nôh vrátane medziprstových 
priestorov a ďalších častí tela. Natiera sa len 
1 x denne.
Obsahujú bifonazol.

myKóZy lieky na vonkajšie 
použitie

L.SK.MKT.CC.01.2017.0472

raKyTníČeK® multivitamínové 
želatínky s rakytníkom 70 ks
 
Skvelá chuť vďaka obsahu ovocnej šťavy. Žela-
tínky obsahujú 9 vitamínov vrátane rakytníka, 
ktorý je prírodným zdrojom vitamínu c a je 
vhodný pre posilnenie obranyschopnosti or-
ganizmu. 

výživový 
doplnok

viTamíny výživové 
doplnky

marťankovia Gummy 50 tbl 
vitamíny s bazou čiernou alebo 
echinaceou

Chutné želatínové tablety, ktoré obsahujú od-
porúčané denné dávky dôležitých vitamínov 
pre správny fyziologický rast a vývoj dieťaťa.

DARČEK 

ČOKOláDOVé 

KURIAtKO

nádcha

vibrocil® nosový 
sprej 15 ml

Unikátny dvojzložkový 
prípravok na bežnú 
a chronickú nádchu. 
Pre obsah antihista-
minika ho ocenia aj 
alergici. Vhodný už 
pre najmenších vďaka 
výbornej znášanlivosti.

liek na podanie 
do nosa

na podanie 
do ucha

Bolesť

dolorgit med  
ušné kvapky 10 ml

Pri bolesti, svrbení 
a začervenaní ucha. 
Glycerín tvorí ochran-
ný film. Pantenol ošet-
ruje. Vhodné aj pre deti 
od 1 roka. 

5,05 €
5,61 €

4,11 €
5,48 €

mulTiviTamíny

vibovit®+ Farma Gummies 50 ks 
Zľava aj na iné druhy

Želé multivitamíny pre deti s vynikajúcou ovoc-
nou chuťou, komplexom 10 vitamínov a mine-
rálnych látok pre podporu ich imunity. 

výživové 
doplnky

7,26 €
8,55 €

5,77 €
6,41 €

eKZém, suchá PoKožKa

Bepanthen® sensiderm krém 20 g
Zľava aj na Bepanthen® Sensiderm krém 50 g

Účinná pomoc už od prvých prejavov ekzému. 
Uľavuje od svrbenia a začervenania pokožky. 
Prirodzene obnovuje kožnú bariéru, poskytuje 
zvýšenú hydratáciu a regeneruje. Je vhodný 
i pre najmenších.

L.SK.MKT.CC.02.2016.0313

5,09 €
5,78 €6,40 €

7,26 €

cannaderm®  
cannadent 
regeneračné sérum  
na afty a opary 10 x 1,5 ml
Zľava aj na balenie 5 ml

Regeneračné sérum z čistého konopného ole-
ja pôsobí proti oparom, aftám, zápalom ďasien, 
otlakom a prasklinám v ústnej dutine, má pro-
tizápalové, sťahujúce a regeneračné účinky, 
dezinfikuje, upokojuje.

oPary,  aFTy kozmetické 
výrobky

21,62 €
24,03 €

21,01 €
24,73 €

14,98 €
16,64 €

24,87 €
35,54 €

17,99 €
20,39 €

imuniTa

zdravotnícke 
pomôcky
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srdce, cievy výživové 
doplnky

lineX® kapsuly 16 ks
Zľava aj na LINEX® kapsuly 32 ks

Obsahujú baktérie mliečneho kvasenia, ktoré 
regulujú rovnováhu črevnej mikroflóry. Používa-
jú sa pri hnačkách, nadúvaní a iných poruchách 
trávenia. Pre deti aj dospelých.

hnaČKy, Poruchy 
Trávenia

lieky na vnútorné 
použitie

Gs Koenzým Q10 60 mg 30 + 30  cps
Zľava aj na GS Koenzým Q10 30 mg 30 + 30  cps

Prípravok dodá organizmu optimálnu dávku 
koenzýmu Q10 s vysokou vstrebateľnosťou obo-
hatený o biotín, ktorý prispieva k normálnemu 
energetickému metabolizmu a normálnej čin-
nosti nervovej sústavy. 

deToXiKácia

TereZia Pestrec + reishi 60 cps

Pestrec mariánsky prispieva k ochrane a de-
toxikácii pečene. Prípravok je kombinovaný so 
vzácnou hubou reishi, ktorá priaznivo vplýva na 
imunitu organizmu a obehovú sústavu. Navyše 
je doplnený o bazu čiernu. 

výživový 
doplnok

Brusnice Forte 10 tbl

Prípravok je kombináciou troch látok: extraktu 
z plodov brusníc veľkoplodých s vysokým obsa-
hom proanthokyanidínov (PAC), monosachari-
du D-Manózy a výťažku z vňate zlatobyle oby-
čajnej, ktorá prispieva k prirodzenej funkcii 
močového mechúra a dolných močových ciest.

moČové cesTy výživový
doplnok

srdce výživový 
doplnok

omega 3  
90 cps

Obsahuje omega-3 nenasýtené mastné kyseliny 
DHA a EPA. DHA prispieva k udržaniu správ-
nej funkcie mozgu a dobrého zraku, spoločne 
s EPA  prispievajú i k správnej funkcii srdca.

výživový 
doplnok

KomPleX  
laKToBacilov

laktobacily 9  
14 cps

Komplex 9 kmeňov laktobacilov a bifidobakté-
rií. V dennej dávke obsahuje 15 miliárd vitálnych 
mikroorganizmov.

sToP KŔČom 50 tbl 
horčík + vitamín B6 + draslík

Prípravok so špeciálnym zložením na zabez-
pečenie správnej činnosti svalov (kontrakcie 
a relaxácie). Horčík a vitamín B6 prispievajú 
k správnemu fungovaniu nervového systému, 
svalov a psychiky. 

viTamíny, minerály výživový 
doplnok

ocuTein® BrillanT 60 cps + očné kvapky 
ocuTein® sensitive 15 ml zadarmo
Zľava aj na balenie 90 + 30 cps

Najsilnejšia výživa pre oči na trhu – obsahuje 
25 mg luteínu! Prispieva k udržaniu ostré-
ho zraku, vyživuje a regeneruje unavené oči. 
V akcii tiež OCUTEIN® BRILLANT 90 + 30 cps + 
antistatická utierka. 

oČi výživový doplnok, 
zdravotnícka 

pomôcka

donna hair Forte 90 cps  
so šperkom s krištáľmi swarovski®

najsilnejšia výživa pre vlasy až s 3 aminoky-
selinami. Účinné zložky prípravku tak vďaka 
aminokyselinám, biotínu a extraktu zo žihľavy 
posilňujú základné stavebné prvky vlasov. 

vlasy výživové 
doplnky

DARČEK
lIMItOVANá EDíCIA 

s NáUšNICAMI 

AlEbO PRíVEsKOM

moČové cesTy, ProsTaTa

Prostenal® ForTe 30 tbl
Zľava aj na Prostenal® fORTE 60 tbl

Saw palmetto a pŕhľava dvojdomá pomáhajú za-
chovať normálnu funkciu močového ústrojen-
stva a zdravie prostaty.

výživové 
doplnky

Bolesť

diclobene gél 100 g
 
Keď je rýchlosť a sila dôležitá! Chladivý gél 
s diklofenakom pre rýchlu a spoľahlivú úľavu 
od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
Obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

liek na vonkajšie 
použitie

výživový 
doplnok

Pamäť, sÚsTredenie

GinkoPrim® maX 90 + 30 tbl

vysoko kvalitný extrakt ginkgo biloba obohate-
ný o DMAE a horčík. Ginkgo biloba a magnézium 
priaznivo ovplyvňujú duševné funkcie.

4,60 €
46,00 €/kg

5,11 €

9,22 €
10,86 €

14,20 €
15,79 € 21,34 €

23,72 € 21,93 €
25,80 €

9,69 €
11,09 €

4,37 €
4,85 €

4,23 €
4,98 €

8,99 €
10,58 €

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.

VýhODNá 
CENA

5,50 €

VýhODNá 
CENA

4,90 €

VýhODNá 
CENA

3,80 €
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PeČeň výživové 
doplnky

silymarin 140  
90 cps
Zľava aj na Silymarin 140  
60 cps

Unikátna kombinácia extraktu z pestreca ma- 
riánskeho a esenciálnych fosfolipidov. silyma-
rín podporuje zdravie pečene a prispieva k jej 
ochrane, pomáha podporovať trávenie a čiste-
nie tela.

KĺBy, väZivá, šľachy

cemio Kamzík® 60 cps

Unikátna kombinácia švajčiarskeho natívneho 
kolagénu NCI® + NCII® a vitamínu C. Vitamín C je 
dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu v kĺbových 
chrupavkách. Užíva sa iba 1 kapsula denne. Kúra 
na 2 mesiace. 

výživový  
doplnok

F.X. Passage® sl 
prášok 200 g

aj vám sa stáva, že to neJde? Magnéziová soľ  
s pomarančovou príchuťou na prípravu šumivé-
ho nápoja. uľahčuje vyprázdňovanie, vhodná aj 
pri detoxikačných kúrach. Ideálne ráno nalačno 
alebo večer pred spaním.

ZáPcha výživový 
doplnok

sPoFaPlasT® 3m  
ochranná náplasť na kurie oká
Zľava aj na cievkovú textilnú náplasť

náplasť na kurie oká SPOfAPLAST® 3M 
č. 182,  72 x 19 mm, 6 ks. Každá náplasť 
obsahuje 0,04 g 40 % kyseliny salicylovej.  
SPOfAPLAST® 3M č. 132 – cievková textilná 
náplasť, 2,5 cm × 5 m, 1 ks. silne lepiaca.

náPlasTi zdravotnícke 
pomôcky

eraZaBan™ 10 % krém 2 g

Krém na liečbu skorých štádií infekcie labiálnym 
herpesom simplex (opary na perách) u dospe- 
lých a dospievajúcich pacientov starších ako  
12 rokov. Aplikuje sa už po prvých príznakoch 
oparu.
Obsahuje dokozanol.

oPary liek na vonkajšie 
použitie

lacToseven®  
20 tbl 
laktobacily  
na imunitu

Laktobacily s obsahom 7 kmeňov baktérií mlieč-
neho kvasenia, inulínovej vlákniny a vitamínu D. 
Ideálny na užívanie pri oslabení imunity, počas 
antibiotickej liečby a pri poruchách trávenia. 

KomPleX 
laKToBacilov

výživový 
doplnok

enZýmy

enzymaX® 120 cps
Zľava aj na EnzyMAX® 60 cps

ste po operácii či úraze? Potrebujete enzýmy! 
Vďaka EnzyMAXu nemusíte užívať veľké množ-
stvo tabliet, stačia 2 kapsuly denne! Obsahuje aj 
žeňšen, pôsobí priaznivo pri rekonvalescencii. 
Teraz skvelá cena!

výživové 
doplnky

ZuBné náhrady

coreGa® fixačný krém eXTra silný 
original alebo Bez príchuti 2 x 40 g

Zabezpečujú extra silnú fixáciu. Bránia zachy-
távaniu zvyškov jedla pod náhradou. Bez zinku.

zdravotnícke 
pomôcky

ÚstNA VODA ODOl® 

lEN zA 0,01 €

sPánoK výživové 
doplnky

neosPan forte 45 cps
Zľava aj na NEOSPAN forte 15 cps

Obsahuje extra dávku kozlíka lekárskeho a po-
marančovníka horkého, pre ľahšie zaspáva-
nie a kvalitnejší spánok. funkčnosť prípravku 
dopĺňajú bylinné extrakty, vitamíny B1, B2, B6 
a horčík.

žily

moBivenal® micro 60 + 10 tbl zadarmo
Zľava aj na MOBIVENAL® micro Simple  
60 + 10 tbl zadarmo

Hlavnými zložkami sú diosmín a hesperidín,  
MOBIVENAL® micro je navyše obohatený o escín. 
Pre rýchly a dlhodobý ústup problémov so žila-
mi. Vhodný pri pocite bolestivých a opuchnutých 
nôh, pri problémoch s hemoroidmi.

výživové 
doplnky

mulTiviTamíny výživové 
doplnky

cenTrum® od a až po železo®  
100 + 30 tbl
Zľava aj na CENTRUM® SILVER 100 + 30 tbl

Komplexné multivitamíny s obsahom minerálov 
a stopových prvkov v špeciálnom výhodnom ba-
lení s 30 tabletami navyše.

21,10 €
21,76 €

10,96 €
12,91 €

6,67 €
7,42 €

42,91 €
47,68 €

5,17 €
6,08 €

3,83 €
4,35 € 4,76 €

5,29 €

6,28 €
31,40 €/l

7,85 €

2,27 €
2,66 €

13,49 €
15,29 €

Poruchy Trávenia

Gaviscon duo efekt žuvacie tablety 
48 tbl
Zľava aj na iné druhy

Rýchlo poskytuje dvojitú úľavu od pálenia 
záhy a tráviacich ťažkostí. Vhodné aj pre te-
hotné a dojčiace ženy. 

lieky na vnútorné 
použitie

5,85 €
6,65 €

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. 

NOVINKA

+



doJČensKá 
výživa

potravina na osobitné 
výživové účely

doJČensKá  
výživa

sunar® complex  
600 g, viac druhov*

Lahodná mliečna chuť. vápnik a vitamín d pre 
normálny rast kostí.

potravina na osobitné 
výživové účely

potravina na osobitné 
výživové účelydoJČensKá 

výživa

nutrilon™ 
800 g, viac druhov*

Inovatívne zloženie vyvinuté na základe 40 rokov 
výskumu materského mlieka pre podporu imu-
nity vášho dieťaťa. Vitamíny A, C a D prispievajú 
k správnej funkcii imunitného systému.

sunar® premium 
600 g, viac druhov*

Lahodná mliečna chuť. Vitamín A prispieva 
k normálnej funkcii imunitného systému. Železo 
prispieva k rozvoju kognitívnych funkcií u detí. 

Gravit  30 cps

Obsahuje vitamíny, jód, DHA, kyselinu listovú, 
ktorá prispieva k rastu zárodočných tkanív, vrá-
tane placenty, a tým podporuje normálny rast 
a vývoj plodu počas tehotenstva. Extrakty z aní-
zu a fenikla podporujú činnosť mliečnych žliaz.

TehoTensTvo, doJČenie výživový 
doplnok

výživové  
doplnky

chudnuTie

30 days slim men alebo Women 
3 x 30 cps

Kompletný 30-dňový program prispôsobený 
špeciálne potrebám mužov alebo žien na pri-
rodzené zníženie váhy. Obsahuje inštrukcie 
s odporúčaným stravovacím plánom, pokyny 
na cvičenie a dávkovač kapsúl.

12,49 €
13,51 €

8,99 €
10,57 €

12,99 €
16,39 €

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. * Dôležité upozornenie: dojčenie je pre novorodencov a dojčatá najlepší spôsob výživy, výrobky užívajte iba na základe rady odborníkov.6

VýhODNá 
CENA

8,90 €

32,36 €
40,45 €

Paraziti sprevádzajú ľudstvo od jeho po-
čiatku. Prvoky a červy spôsobujúce infekcie 
sa najčastejšie vyskytujú v oblastiach s ne-
dostatočnou hygienou. môžeme sa s nimi ale 
stretnúť aj v našich končinách 

PoZor na ParaZiTy

Najčastejšie parazitické ochorenie v det-
skom veku v našich podmienkach spôsobuje 
mrľa detská. Tento drobný červ žije v oblasti 
hrubého čreva a spôsobuje svrbenie v oko-
lí konečníka, bolesti brucha a nechutenstvo. 
Ochorenie sa prenáša predovšetkým v kolek-
tívoch, kde je problematické udržať dostatoč-
nú úroveň hygieny. Podobné nebezpečenstvo 
predstavujú aj škrkavky. Ich vajíčka deti skon-
zumujú na kontaminovanom pieskovisku. Na-
kaziť sa ale môžu aj dospelí jedinci pracujúci 
s pôdou.

Na likvidáciu parazitov môžeme užívať voľno-
predajné lieky. Parazitom škodia výťažky z ore-
cha vlašského, kurkumy a čierneho korenia.

ZauJímavosť

Na exotickej dovolenke si väčšinou krás-
ne oddýchneme. Ako „suvenír“ z návštevy 
domorodej dediny alebo ochutnávky tradič-
ných jedál si však môžeme priniesť parazi-
tického červa. Spôsobuje tráviace problémy, 
hnačku, nafúknutie a zlú znášanlivosť pre-
dovšetkým tučných a mliečnych jedál. Do 
nášho tela sa obvykle dostane z nedostatoč-
ne tepelne spracovaných potravín alebo plo-
dín zavlažovaných kontaminovanou vodou.
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Wurm-ex® 20 cps

Unikátna kombinácia prírodných ex-
traktov pre prirodzenú obranyschop-
nosť tela a normálnu funkciu črevného 
traktu.

Dávkovanie: 
 
10 dní užívať 1 tobolku večer pred jed-
lom (pri telesnej hmotnosti nad 70 kg 
2 tobolky večer pred jedlom). Dostatoč-
ne zapiť vodou. Neprekračujte odporú-
čanú dennú dávku.

23,89 €
26,55 €

ParaZiTy, 
Trávenie

výživový 
doplnok
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ctižiadostivosť, talent a tvrdá práca: 
to sú synonymá úspechu. daný recept na 
úspech nepochybne pozná aj najvýznam-
nejší a najpopulárnejší spevák v dejinách 
československej hudby. 

Karel Gott sa preslávil nielen vďaka svoj-
mu jedinečnému lyrickému tenoru, ale získal 
si fanúšikov svojím vystupovaním, šarmom, 
skromnosťou a dobrosrdečnosťou. Božský 
Kája, príznačné pomenovanie, vystihuje jeho 
výnimočné vlastnosti. 

Úspešným sa stal nielen v speve a filmo-
vom odvetví, ale aj ako amatérsky maliar 
a po roku 1989 aj ako úspešný podnika-
teľ. spolu s Františkom Janečkom založili  
spoločnosť Goja. ako maliar tvorí diela plné 
emócií, farieb a tajuplnosti. Každý jeho ob-
raz ukrýva príbeh, podobne ako jeho piesne, 
ktorých texty sa spievajú niekoľko desaťročí 
a sú obľúbené viacerými generáciami.

1. Čo vás inšpiruje k maľbám resp. kde  
čerpáte inšpiráciu?

Inšpiráciu čerpám zo života všade okolo 
seba. Rád pozorujem ľudí a keď ma niečo za-
ujme, zapojím fantáziu a snažím sa predstaviť 
si, ako by tá situácia vyzerala namaľovaná. 
Niekedy mám so sebou dokonca aj skicár. 
Rýchlo nakreslím svoj prvý dojem a doma to 
potom skúšam namaľovať. Keď ma ale nič 
nezaujme a inšpirácia nepríde, tak proste ne-
maľujem. Maľovanie nie je na povel, nie je to 
plánovaná výroba.

2. Čo je zdrojom vášho úspechu?

Nepoľaviť, nepochybovať a veriť si. Úspech, 
ale aj neúspech sú založené na našich myš-
lienkach a krokoch, ktoré k nim smerujú. Ak 
chce byť spevák úspešný, musí si veriť, že to 
dokáže. A tiež potrebuje mať textára a skla-
dateľa, ktorí mu zložia hit. Teda, ak si ho  
nezloží sám. Čo asi v najbližšej dobe urobím.

Ďakujem za rozhovor.

Spracovala a foto: Mgr. Alexandra Pechová

Karel Gott je vyučený elektrikár, ktorý sa 
v roku 1958 prihlásil do súťaže „Hľadáme 
nové talenty“.  Porota mu dala angažmán 
v jednej kaviarni v Prahe. Neskôr začal štu-
dovať operný spev na Pražskom konzerva-
tóriu. 

Od roku 1960 jeho popularita začala rásť. 
V roku 1962 ho prijala k sebe úspešná hu-
dobná firma Supraphon a za rok 1963 dostal 
prvého Zlatého slávika. O 4 roky neskôr ho 
čakal 7 mesačný angažmán v hoteli Frontier 
v Las Vegas. 

Dôležitým medzníkom v jeho kariére je 
vydanie nemeckej platne „Gold Prague“. 
Platňa bola označená za najpredávanejšiu 
a najúspešnejšiu platňu šesťdesiatich ro-
kov. V nemecky hovoriacich krajinách sa 
Karlovi Gottovi dostalo prezývky „Sinatra 
východu“ či „Zlatý hlas z Prahy“. Od týchto 
čias patrí božský Kája medzi uznávaných 
a úspešných spevákov aj v zahraničí. 

Koncertoval po celom svete, navští-
vil mestá ako Paríž, Paraguaj, Las Vegas, 
Hollywood, Moskva, Brusel, Berlín, Rím, 

Londýn, New York, Sydney. V zahraničí sa 
stretol aj so svetovými legendami ako Cher, 
Barbra Streisand, Tom Jones, Frank Si-
natra, Sonny Bono, Diana Rossová a mnoho 
ďalších. 

Prelom v jeho kariére nastal v roku 1971, 
kedy bolo do zahraničia vyvezených viac 
ako 1 milión platní. Za tento úspech dostal 
diamantovú platňu. V roku 1977 získal titul 
„Zaslúžilý umelec“ a v roku 1985 titul „Ná-
rodný umelec“. V roku 2011 získal Karel 
Gott v poradí 37. ocenenie Slávik a aktuálne 
je držiteľom 41 Slávikov. Karel Gott je tiež 
zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako 
stálica popmusic a ako spevák s najpestrej-
ším repertoárom. 

Karel Gott sa dňa 7. januára 2008 v Las 
Vegas oženil s dlhoročnou priateľkou Iva-
nou Macháčkovou, s ktorou má dcéry Char-
lottu Ellu a Nelly Sofiu. Z predchádzajúcich 
vzťahov má dcéru Dominiku a Luciu. V roku 
2016 vyhral boj nad zákernou chorobou 
a jeho kondíciu a chuť spievať dokazujú aj 
jeho aktuálne prebiehajúce koncerty nielen 
v Čechách, ale aj na Slovensku.

ŽIVOt A DIElO KARlA GOttA

maesTro Karel GoTT
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celiaKia

Čo To Je celiaKia a PreČo 
vlasTne vZniKá?

Celiakia postihuje asi 1 % európskej po-
pulácie. Často si ani neuvedomíme, že mô-
žeme mať celiakiu, pretože bolesti brucha, 
nadúvanie, hnačka alebo zápcha môžu byť 
príznakom aj v prípade mnohých iných 
ochorení. celiakia je dedične podmienené 
autoimunitné ochorenie. Náš organizmus 
rozpoznáva čiastočne strávený lepok v čre-
ve ako cudzí prvok a začne sa mu brániť. Vý-
sledkom je poškodzovanie sliznice tenkého 
čreva a vznik série autoimunitných pocho-
dov, ktoré poškodzujú ďalšie orgány a tka-
nivá v tele. Čo to vlastne znamená? Naše 
telo nedokáže spracovať prijatý lepok a tak 
nestrávený lepok spôsobuje zápal sliznice 
tenkého čreva. Dochádza k nedostatočné-
mu vstrebávaniu živín z tráviaceho traktu 
do organizmu, čo sa prejavuje rôzne. Ak sa 
nedostatočne vstrebávajú stopové prvky, 
sme unavení, máme zlú kvalitu vlasov, tr-
píme depresiami. Ak telo príjme nedostatok 
vápnika, máme slabé kosti, čo sa prejaví 
zvýšeným rizikom zlomenín a  kazmi zubov. 
Ak chýba vitamín B12, často sa vám obja-
vujú popraskané kútiky úst, svalová slabosť, 
zápaly jazyka. Celiakia je mnohokrát spre-

Predstavte si tú chuť chrumkavého pe-
čiva s fantastickou nátierkou! chrumkavá  
kôrka, mäkký stred, no proste jedna bá-
seň pre naše chuťové zmysly. hoci táto 
predstava je pre väčšinu z nás úplne bežná 
a príjemná, pre mnohých však predstavuje 
peklo na zemi. Prečo? Pretože po takejto 
„chuťovke“ to začína. Bolesť brucha, hnač-
ky, ťažký žalúdok. a práve v takýchto chví-
ľach sa stretávame so slovíčkom celiaKia.  
Čo to vlastne je, prečo vzniká a ako ju  
odstrániť?

vádzaná aj ďalšími autoimunitnými ocho-
reniami, napríklad cukrovka 1. typu, lupus, 
zápal pečene, hrubého čreva a iné. 

aKo Teda odhaliť PríTomnosť 
celiaKie? 

Nie je to až tak zložité. No má to jeden háčik. 
Keďže príznaky celiakie sú podobné prízna-
kom iných bežne sa vyskytujúcich ochorení, 
väčšina lekárov pátra najskôr po nich. Prvým 
krokom ako zistiť celiakiu, je vyšetrenie krvi 
na detekciu špecifických autoprotilátok. na 
potvrdenie sa potom berie vzorka (biopsia) 
z tenkého čreva na histopatologické vyšetre-
nie. Až dané vyšetrenie nám potvrdí celiakiu. 
Toto ochorenie sa vyskytuje ako v detskom 
veku, tak aj v dospelosti a nevyhnú sa mu ani 
starší ľudia. 

Čo roBiť, Keď sa celiaKia 
PoTvrdí?

Pri potvrdení celiakie je alfou a omegou 
vynechať z jedálnička potraviny obsahujúce 
lepok. Teda všetky obilniny ako pšenica, raž, 
jačmeň, ovos. Patria sem aj hotové výrobky 
a polotovary ako mäsové výrobky (párky), po-

lievky v sáčku, cestoviny, pekárenské výrobky 
a mnohé iné. Preto je potrebné do jedálnička 
zaradiť potraviny bezlepkové ako sú ryža, ku-
kurica, quinoa, tapioka, strukoviny, batáty. 

Toto ochorenie sa nedá vyliečiť a bezlep-
kovú diétu je potrebné dodržiavať celý život. 
Práve dodržaním diéty zápal čreva ustúpi 
a s ním aj nepríjemne príznaky, ktoré nám 
strpčovali život.

Autor: Ing. Janka Trebulová
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PosTuP

1. Rúru si predhrejeme na 180 stupňov. 
V jednej miske si zmiešame múku, 
prášok do pečiva, mletú škoricu podľa 
chuti a štipku soli. V druhej miske si 

• 1 šálku mandľovej múky 
• 1/2 šálky rozpusteného kokosového oleja 
• 1/2 šálky kokosového/trstinového cukru
• 3 ks jabĺk nakrájaných na kocky 
• 2 ks vajec 
• 1 Čl kypriaceho prášku do pečiva 
• mletú škoricu podľa chuti
• štipku soli 

PoTreBuJeme

JaBlKový KoláČ Z mandľoveJ mÚKy

Obsiahnutý inulín predstavuje prebiotic-
kú diétnu vlákninu. Inulín prechádza ne-

zmenený až do hrubého čreva, kde 
podporuje tvorbu vlastných bi-

fidobaktérií (slúži ako zdroj 
„potravy“ pre priateľské 
baktérie v tráviacom trak-
te človeka). 

výživové vPlyvy Používania 
sTevionu aKo náhrady cuKru

- Konzumácia potravín a nápojov obsahujúcich 
STEVION namiesto iných cukrov prispieva 
k udržaniu mineralizácie zubov.

- Konzumácia potravín a nápojov obsahujúcich 
STEVION vyvolá menší vzostup (nárast) hladi-
ny glukózy v krvi po ich konzumácii v porovnaní 
s potravinami a nápojmi, ktoré obsahujú cukor.
 

PoužiTie 
Stevion je vhodný nielen na osladenie tep-

lých a studených nápojov, ale aj na pečenie, 
varenie, zaváranie, sladenie ovocia, šalátov, 
omáčok a všade tam, kde je potreba nahradiť 
klasický repný cukor.

Stevion je prírodné sladidlo vhodné pre všet-
kých, ktorí sa nechcú vzdať sladkého a boja sa 
priberania, dospelých i deti, ale najmä pre diabe-
tikov a ľudí s predispozíciou k diabetu, ľudí trpia-
cimi kardiovaskulárnymi ochoreniami a obezitou.

receptúra vyvinutá v spolupráci s lekármi 
diabetológmi, chránená Úradom priemyselné-
ho vlastníctva SR.

viac informácií na www.vemica.eu

STEVION je prírodné sypké sladidlo bez 
horkastej príchute, ktoré plne nahrádza 
repný cukor (sacharózu). hlavnými sladi-
vými zložkami sTevionu sú sladivé látky 
nazývané glykozidy steviolu extrahované 
z rastliny stévia cukrová a vláknina inulín, 
ktorá sa získava extrahovaním z koreňa ča-
kanky. Nakoľko glykozidy steviolu sú 300 x 
sladšie ako repný cukor, receptúra Stevio-
nu bola vyvinutá tak, aby jeho sladivosť bola 
rovnaká ako pri použití repného cukru.

 od vemica – sladidlo rasTlinného Pôvodu s oBsahom PreBioTíK 

ručne metličkami vyšľaháme vajcia s ko-
kosovým cukrom a kokosovým olejom. 

2. Mokrú zmes vylejeme do suchej zme-
si a vymiešame hladké cesto. Potom si 
ošúpeme jablká, odstránime stred a na-
krájame na stredne veľké kocky. 

3. Jablká opatrne vmiešame do cesta a vy-
lejeme do menšej formy (23 x 23 cm)  
vyloženej papierom na pečenie a pomaly 
pečieme 60 minút (nepridávame teplotu, 
pečieme pomaly pri 170-180 stupňoch). 
Pred krájaním necháme vychladnúť.

DOBRÚ CHUť 

1. Oddelíme žĺtka od bielkov. Žĺtka dáme do 
misky a premiešame s makom, tvarohom, 
jablkami, medom, práškom do pečiva, va-
nilkovým cukrom a štipkou soli. Z bielok vy-
šľaháme tuhý sneh, ktorý pridáme do cesta.

2. Rúru si predhrejeme na 170 stupňov.

3. Cesto vylejeme na menší plech vyložený 
papierom na pečenie. Pečieme 60 minút.

• 200 g mletého 
maku

• 200 g polotučného 
tvarohu

• 300 g nastrúhaných 
jabĺk

• 4 vajcia

• 1 vanilkový cukor
• 2 Pl medu
• 2 Čl kypriaceho 

prášku do pečiva
• štipku soli

PoTreBuJeme

maKové reZy  
s JaBlKom

PosTuP

4,65 €
5,68 €
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sudoKu
Vyriešte sudoku a pošlite nám vylúštené čísla (zo zelených  štvorčekov, v abecednom poradí od písmena A po 
písmeno L) do 31. marca 2017 mailom na adresu sutaz@pluslekaren.sk. Do predmetu mailu uveďte sudoKu. 
Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Troch z vás odmeníme hrnčekom a trič-
kom s logom PLUS LEKÁREŇ v hodnote 10 €. Mená  výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 5/6  2017.

osemsmerovKa
Vylúštenú osemsmerovku posielajte do 31. marca 2017 mailom na adre-
su sutaz@pluslekaren.sk. Do predmetu mailu uveďte osemsmerovKa.  
Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Troch 
z vás odmeníme balíčkom výživových doplnkov značky PLUS LEKÁREŇ 
v hodnote 15 €. Výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 5/6  2017.

hraJTe s nami o hodnoTné ceny!

správne riešenie tajničky z čísla 1/2: acuTil uniKáTna  
KomBinácia láToK s oBsahom GinKGo BiloBa
vecné ceny získali:
Štefan Orosz z Humenného
Július Kotrč zo Žiliny
Štefan Marušinský z Bratislavy

správne riešenie osemsmerovky  z čísla 1/2: veľa šťasTia, 
KoPec lásKy, PríJemné dni a žiadne vrásKy  
Balíčky výživových doplnkov Plus leKáreň získali:
Mária Majzelová z Námestova
Mária Čamborová z Čadce 
Jozef Beník zo Želiezoviec

správne riešenie sudoku z čísla 1/2:      4962     5468     1847
vecné ceny získali:
Michal Kicák z Košíc
Peter Ambróz z Kežmarku
Dagmar Žabková z Handlovej
Monika Hanzelová zo Žiaru nad Hronom 
Henrik Kudoláni z Nedožier-Brezian

VýhERCOM sRDEČNE blAhOŽEláME!

sahara, sacher, saláma, salmonela, salsa, samoa, 
samoTa, samuel, sasanKa, seansa, seBecTvo, seGal, 
seKcia, seleKTor, senáTor, sePsa, shaKira, sinKa, 
sKala, sKalár, sKoBa, sladidlo, slnKo, slohová 
Práca, slovensKo, smalT, soBoTa, sodoma, solivar, 
sonda, sosna, sParTaKus, sPása, sPonKa, sTalin, 
sTaniol, sTarosTKa, sTevard, sTĺPec, sTonoha, 
sTres, sulTán, sÚKno, sÚPis.

si tým, kým si bol ... (tajnička)

3 x

3 x

5865

1 7

A 8 7 9

1 3 5 6 B 4

7 3 4

1 5 C 2 8

3 6 5

5 9 1 2 3

1 8 9 D
4 5

5939

9 E 6 1 3

1 8 F
9 3 1 7

3 2 1 7

5 7 9 4

8 7 9 G 6

2 8 9 6

5 8 H
7 8 4 6

4327

7 9 I 8 1

8 5 4

3 5

1 3 7 4

5 J 1 8 K
6 5 4 3

2 6

1 7 L 9

4 2 1 5

A L E N O M L A S O N D A

S B O N R U S E N Á T O R

Á A K I S O B O T A M L D

P B S L N E T L L A G E S

S O N A C A U K S I O U A

E K E T N S T O E L V M C

O S V S K K D S D L C A Á

Š O O A T O A I C K E S R

S A L Á M A D D S T P S P

A Á S A Ý A R A A O Ĺ M Á

R S K A L A H O N O T S V

I E P S V A K K S Ý S I O

K R CH E R S A M O T A N H

A T T A S E A N S A K K O

H S M A S L A S S Ú I A L

S P A R T A K U S I P Ú S
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Vašu najbližšiu PlUs lekáreň nájdete na www.pluslekaren.sk

TaJniČKa

Vylúštenú tajničku posielajte  do 31. marca 2017 mailom na adresu  
sutaz@pluslekaren.sk. Do predmetu mailu uveďte TaJniČKa. Nezabudnite 
uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Troch z vás odmení-
me balíčkom kozmetiky v celkovej hodnote 20 €. Mená výhercov zverejníme 
v PLUS LEKÁREŇ Novinky 5/6  2017.

Zapojením sa do súťaže, t. j. odoslaním kontaktných údajov dáva účastník súťaže organizátorovi súťaže UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská cesta 
4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo na účely realizácie tejto súťaže, identifikácie 
výhercu a na vlastné marketingové účely organizátora, na organizovanie ďalších súťaží, ako aj na súvisiace reklamné a propagačné aktivity organizátora, a to na obdobie 2 rokov. 
Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek  odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla organizátora súťaže. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov výhra neprevyšujúca 350 EUR je oslobodená od dane. foto výhier je len ilustračné.
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vrhnutie

ryčí, búka

Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, www.szhk.sk Autor: E. Trochan
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sÚťAŽNý fORMUláR

Meno a priezvisko

Adresa

Telefón



Vaša najbližšia PLUS LEKÁREŇ

5 x 
KOzMEtICKý 

bAlíČEK VIChY

Hrajte s nami  
o skvelé ceny! 

5 x 
PONORNý MIxéR

5 x 
KOzMEtICKý 

bAlíČEK bIODERMA

3 x 
VíKENDOVý PObYt 

PRE 2 OsObY 

V bOjNICKýCh KÚPEľOCh  

Odoslaním vyplneného súťažného formulára dáva účastník súťaže 
organizátorovi súťaže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov 
v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo na účely realizácie 
tejto súťaže, identifikácie výhercu a na vlastné marketingové účely 
organizátora, na organizovanie ďalších súťaží, ako aj na súvisiace reklamné 
a propagačné aktivity organizátora, a to na obdobie 2 rokov.

Úplne pravidlá spotrebiteľskej súťaže „PLUS LEKÁREŇ“ sú po dobu trvania 
súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.pluslekaren.sk 
a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese organizátora súťaže. 

vystrihnite 2 čiarové kódy z výživových doplnkov označe-
ných logom Plus leKáreň a pošlite ich v obálke označenej  
SÚťAŽ PLUS LEKÁREŇ na adresu: UNIPHARMA, Opatov-
ská cesta 4, 972 01 Bojnice. do obálky priložte aj vyplnený  
sÚťažný Formulár. Súťažný formulár je dostupný aj na 
www. pluslekaren.sk alebo vo Vašej najbližšej PLUS LEKÁRNI.  
Súťaž prebieha v termíne od 1. 3. 2017 do 30. 4. 2017 vrátane. 

žrebovanie výhercov prebehne v máji 2017. Zoznam vý-
hercov spotrebiteľskej súťaže bude zverejnený na stránke  
www.pluslekaren.sk a v dvojmesačníku PLUS  LEKÁREŇ Novin-
ky 7/8 2017.


