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THERAFLU® FoRTE 10 vreciek 
Akcia platí aj na THERAFLU® 14 vreciek

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 tramazolini 
hydrochloridum.

BoLESť

NádCHA

TV PONUKA

Voltaren® Forte 2,32 % gél 100 g 
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín. 
Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí 
aplikovať iba 2 x denne. 

Liek na vonkajšie použitie. obsahuje diclofenacum 
diethylaminium.

CHRíPkA, PRECHLAdNUTiE

+

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. januára do 28. februára 2018 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. 

pf 2018

10,09 €  823 €

5,05 €  437 €

13,15 €  1053 €
105,30 €/kg

olynth® HA 0,1 %  
alebo 0,05 % 
nosová roztoková 
aerodisperzia 10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý 
nos a vďaka obsahu kyseliny 
hyalurónovej aj zvlhčuje nosovú 
sliznicu. Dlhodobý účinok 
až 10 hodín.
Lieky na podanie 
do nosa. obsahujú 
xylometazolíniumhydrochlorid.

5,02 €  434 €

Ako si 
pripraviť 
chutné jedlá
str. č. 8

str. č. 7

Detský kútik Macka Pusíka

Ďalšie maľovanky a zaujímavé príbehy nájdete v aktuálnom čísle detského časopisu

Policajtka Mňau a hasič BelloPolicajti často spolupracujú aj s hasičmi. My tu máme policajtku Mňau a hasiča Bella. Veci, s ktorými pracujú policajti, zakrúžkuj 
modrou farbičkou a tie, ktoré používajú hasiči, označ červenou. Potom 

predmety spočítaj podľa toho, komu patria. Počet vecí pre hasičov 
zapíš do červeného krúžku a počet vecí pre policajtov do modrého. Ktorých je viac?

STOP

P
O

LÍCIA

Keď potrebuješ 
políciu, zavolaj 

158!

A hasiči majú 
číslo 150! 

POLÍCIA POLÍCIA

POLÍCIA
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PHYSioMER® Hypertonický 135 ml
Zľava aj na iné druhy
Nosové spreje PHySIomER® zo 100 % 
prírodnej morskej vody, bohatej na minerály. 
Čistia a zvlhčujú nosovú sliznicu, prirodzene 
regenerujú.
PHySIomER® Hypertonický uvoľní upchatý 
nos pri nádche a prechladnutí.
Zdravotnícke pomôcky.

10,27 €  907 €
67,19 €/l

Novinka od THERAFLU® so zvýšeným 
obsahom paracetamolu. Efektívna úľava od 
príznakov chrípky a prechladnutia. Navyše 
pomáha aj pri vlhkom, produktívnom kašli.

Lieky na vnútorné užitie. 

Rozhovor
so Sheylou  Bonnick  
z Boney M  
str. č. 9

pastilky proti bolesti hrdla
oRoFoRTE® MENTHoL

len za 0,10 €

Hrajte s nami  o hodnotné ceny!
str. č. 10 – 11
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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. 

CHRíPkA, PRECHLAdNUTiE

BoLESť

BoLESť HRdLA

ibalgin® Rapidcaps 400 mg 
mäkké kapsuly, 20 cps 
Účinné analgetikum s protizápalovým 
účinkom. Ľahko rozpustné ružové 
mäkké kapsuly s tekutou účinnou 
látkou.   
Liek na vnútorné užitie. obsahuje ibuprofen. 

ATARALGiN® 50 tbl 
Liek na bolesť hlavy a krčnej chrbtice. Vďaka 
unikátnemu zloženiu rýchlo uľaví od bolesti, 
zníži emočné, psychické a svalové napätie, 
a tým odstráni aj príčinu bolesti.
Liek na vnútorné užitie.

Voltaren® Rapid 25 mg  
mäkké kapsuly, 20 cps 

Rýchla a účinná úľava od bolesti chrbta 
a svalov. Ľahko prehĺtateľné želatínové tobolky 
s protizápalovým účinkom pre rýchlu úľavu od 

bolesti chrbta, svalov a kĺbov.   
Liek na vnútorné užitie. obsahuje diclofenacum 

diethylaminium.

dorithricin® pastilky 20 ks 
Jediné voľnopredajné ANTIBIoTIKUm na trhu 
s trojitým účinkom. Rýchlo tlmí bolesť, cielene 
bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo.  
Je vhodný aj pre deti od 2 rokov.   
Liek na orálne použitie.

Septolete® extra pastilky 16 ks 
dva druhy
Zľava aj na Septolete® extra sprej 30 ml 
Pastilky a sprej Septolete® extra liečia bolesť 
a zápal hrdla, eliminujú pôvodcov infekcie 
hrdla – vírusy, baktérie a kvasinky. Pastilky 
uľavia od bolesti už do 15 minút. Lieky obsahujú 
cetylpyridín a benzydamín.   
Lieky určené na podanie do úst.

TANTUM VERdE® Mint  
20 pastiliek

Zľava platí pre celý rad produktov 
TANTUm VERDE®

TANTUm VERDE® rýchlo a efektívne 
odstráni bolesť a zápal hrdla 

tromi účinkami, tromi aplikačnými 
formami a 4 príchuťami. 3 x 3 plus 4! 

Lieky na orálne použitie. obsahujú 
benzydamíniumchlorid. 

Septofort 2 mg 24 pastiliek 
Lieči príčinu bolesti v krku. Ničí vírusy a široké 
spektrum baktérií.
Slúži ako:
•  prevencia i liečba infekcií v ústach a hrdle – 

afty, zápaly ďasien, jazyka či nosohltanu;
•  dezinfekcia po operáciách v ústach a krku.   
Liek na vnútorné užitie. obsahuje chlórhexidín.

Faryngal® 5 mg/1 mg lisované pastilky 
24 ks
Zľava aj na Faryngal® 2 mg/ml + 0,5 mg/ml 
orálna aerodisperzia 30 ml
Lokálne pôsobiaci liek pri bolestiach hrdla 
a ochoreniach hltana a ústnej dutiny. obsahuje 
2 účinné látky, ktoré spolu pôsobia proti infekcii 
a bolesti.  
Lieky na orálne použitie.

diclobene gél 100 g 
Diclobene – keď je rýchlosť a sila dôležitá. 
Chladivý gél s diklofenakom pre rýchlu a spoľahlivú 
úľavu od bolesti chrbta, svalov a kĺbov.  
Liek na vonkajšie použitie. obsahuje sodnú soľ 
diklofenaku.

PARALEN® GRiP chrípka a bolesť 24 tbl
Zľava aj na PARALEN® GRIP 24 tbl 
PARALEN® GRiP chrípka a bolesť 
• Horúčka • Bolesť hlavy • Upchatý nos • Bolesť hrdla 
• Vďaka kofeínu pomáha aj proti únave a ospalosti
PARALEN® GRiP 
• Horúčka • Bolesť hlavy • Upchatý nos • Bolesť hrdla  
• Suchý kašeľ  
Lieky na vnútorné užitie.

NoVá PRíCHUť

TANTUM VERdE® 
Vaše eso na bolesť hrdla

3,90 €  337 €

5,65 €  488 €

6,24 €  499 €

7,51 €  649 €

7,51 €  685 €
5,78 €  499 €

6,50 €  561 €

5,63 €  486 €

6,60 €  570 €

6,57 €  568 €

5,49 €  474 €
47,40 €/l

Mimoriadna cena



Január | február
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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. * Tradičný rastlinný liek určený na indikácie overené výhradne dlhodobým používaním.

CHRíPkA, PRECHLAdNUTiE

kAšEľ

THERAFLU® tvrdé kapsuly 
16 cps
Novinka od THERAFLU® 

v praktickej forme kapsúl. 
Efektívne úľavuje od príznakov 
chrípky a prechladnutia. 
A navyše pomáha pri vlhkom, 
produktívnom kašli.
Liek na vnútorné užitie. 

Mucoplant sirup 
proti kašľu  
so skorocelom 
a medom 100 ml
Používa sa na 
symptomatickú liečbu pri 
podráždení oblasti ústnej 
dutiny alebo hltanu 
s pridruženým suchým 
kašľom. 
Tradičný rastlinný liek 
určený na vnútorné užitie.*

MUCoSoLVAN® 100 ml
Zľava aj na mUCoSoLVAN® 
Junior 100 ml
MUCoSoLVAN® lieči vlhký 
kašeľ, rozpúšťa hlien a uľahčuje 
vykašliavanie. Jahodová príchuť. 
MUCoSoLVAN® Junior je vhodný 
pre deti od narodenia. Lieči vlhký 
kašeľ, rozpúšťa hlien, uľahčuje 
vykašliavanie. Bez cukru. Bez 
alkoholu. Príchuť lesného ovocia.
Lieky na vnútorné užitie. obsahujú 
ambroxoliumchlorid.

Robitussin™ Antitussicum 100 ml
Zľava aj na Robitussin™ Junior 
a Expectorans 100 ml
Rad produktov Robitussin™ obsahuje 
sirupy na rôzne druhy kašľa.
•  Robitussin™ Antitussicum a Junior na 

suchý dráždivý kašeľ 
• Robitussin™ Expectorans na produktívny 

kašeľ 
Lieky na vnútorné užitie. Robitussin™ 
Antitussicum a Junior obsahujú dextrometorfan, 
Robitussin™ Expectorans obsahuje guajfenezín.

CoLdREX® Horúci nápoj 
Citrón 14 vreciek
Zľava aj na iné druhy
Horúci nápoj pre účinnú 
úľavu od príznakov chrípky 
a prechladnutia. Kombinácia 
3 účinných látok odstraňuje 
bolesti hlavy, svalov a kĺbov, 
bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý 
nos a znižuje horúčku.
Lieky na vnútorné užitie.  

NoViNkA

Sinecod® Sirup 200 ml
Sirup s vanilkovou 
príchuťou proti suchému 
a dráždivému kašľu rôzneho 
pôvodu. Tlmí kašeľ i počas 
noci. Vhodný pre dospelých 
a deti už od 3 rokov. 
Liek na vnútorné 
užitie. obsahuje 
butamirátiumdihydrogéncitrát.

diTUSTAT®  

25 ml, 50 ml
overený liek so silným 
účinkom proti suchému 
a dráždivému kašľu. Vhodný 
aj na kašeľ alergického 
pôvodu.  
Lieky na vnútorné užitie. 
obsahujú dropropizín.

Robicold® 20 tbl
Na rýchle zmiernenie príznakov súvisiacich s bežným 
prechladnutím. Zmierňuje zdurenie nosovej sliznice, 
uľavuje od bolesti hlavy a hrdla, znižuje teplotu.
Liek na vnútorné užitie.

SToPkAšEľ® sirup dr. Weiss 
200 + 100 ml navyše

Zľava aj na SToPKAŠEĽ® sirup pre 
deti Dr. Weiss 200 + 100 ml navyše

SToPKAŠEĽ® sirupy obsahujú unikátne 
účinné zloženie 5 bylinných extraktov 

(okrem iných extrakt skorocelu) 
a selén s násobným efektom na všetky 

druhy kašľa a posilnenie imunitného 
systému.

Výživové doplnky.

PRECHLAdNUTiEVYkAšLiAVANiE
ACC® LoNG 10 šumivých tabliet
ACC® LoNG uľahčuje vykašliavanie  
a má rýchly nástup účinku. Vhodný od 14 rokov, 
stačí 1 tableta denne.  
Zľava aj na ACC® LoNG 6 
a 20 šumivých tabliet.
Lieky na vnútorné užitie. 
obsahujú acetylcysteín.

5,78 €  471 €

8,99 €  777 €

4,03 €  348 €

25 ml

5,49 €  474 €

6,06 €  541 €

3,75 €  301 €
30,10 €/l

5,27€  455 €
45,50 €/l

6,41€  523 €
26,15 €/l 5,62 €  486 €

24,30 €/l

6,06€  524 €
52,40 €/l

5,34 €  462 €
46,20 €/l
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ViTAMíN C

iMUNiTA

Celaskon® 500 mg červený pomaranč 30 tbl
Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky 

a nachladnutia. 
Vyššia potreba vitamínu C je aj počas dospievania, 

v tehotenstve, starobe, pri dojčení, namáhavej 
práci, športe, infekčných ochoreniach, po úrazoch, 

u fajčiarov. 

Liek na vnútorné užitie. obsahuje kyselinu askorbovú. 

RAkYTNíČEk® multivitamínové 
želatínky s rakytníkom, rôzne druhy
RAKyTNÍČEK® multivitamínové želatínky 
s rakytníkom, výbornou chuťou a 9 vitamínmi, 
bez chemických prímesí a konzervantov. 
Rakytník je jedna z najbohatších rastlín sveta 
na obsah vitamínu C a právom je nazývaný ako 
multivitamín z prírody.  

Výživové doplnky.

immune Akut cmúľacie tablety 30 tbl
Zľava aj na Immune Akut sirup 105 ml
Podporte imunitu silou prírody! Cmúľacie 
tablety podporia aj slizničnú imunitu. obsahujú 
extrakt z bazy čiernej, ktorý podporí správnu 
funkciu dýchacieho systému, ďalej prírodný 
vitamín C, zinok a nukleotidy. Vhodné aj pre 
tehotné a dojčiace ženy. V ponuke tiež sirup pre 
deti od 1 roka.  

Výživový doplnok.

TEREZiA Reishi Bio 
60 cps, 120 cps 
obsahuje 100 % čistú hubu spracovanú 
lyofilizáciou s využitím všetkých aktívnych 
látok celej čerstvej huby. Reishi podporuje 
obranyschopnosť organizmu a priaznivo 
pôsobí na obehový systém.  
Výživové doplnky.

HLiViAČik sirup s hlivou ustricovitou  
+ rakytník 100 ml 
príchuť hruška alebo višňa 
Sirup z prírodných zdrojov pre deti od 1 roka. 
obsahuje ovocný koncentrát z viac ako 1 kg 
čerstvého ovocia, rakytník a hlivu ustricovitú 
s deklarovaným množstvom betaglukánov – 118,2 mg 
v 1 lyžičke. Sirup možno užívať neriedený, zmiešať 
s nápojom alebo ho pridať do jedla.
Výživové doplnky.

GS Vitamín C 1000 so šípkami 
100 + 20 tbl
Zľava aj na balenie 50 + 10 tbl
Prípravok obsahuje vitamín C v špeciálnej 
tablete TImE-RELEASE, ktorá zaisťuje 
postupné uvoľňovanie. Navyše je 
obohatený o šípky – bohatý zdroj 
flavonoidov.  
Vitamín C má široké spektrum pôsobenia.  

Výživové doplnky.

Zdrovit ViTAMíN C 1000 mg 
20 šumivých tabliet
Na doplnenie nedostatočného 
prísunu vitamínu C a posilnenie 
imunitného systému. Prípravok 
je určený pre dospievajúcich 
a dospelých.  

Výživový doplnok.

kALCioVý SiRUP
kALCiUM-d 150 ml

Lahodný čokoládový sirup 
s vápnikom pre udržanie zdravých 

kostí a zubov. Navyše obsahuje 
vitamíny C a D pre správne 

fungovanie imunitného systému. 
Vhodný pre deti od 3 rokov. 

Výživový doplnok.

5,75 €  496 €

2,17 €  175 €

17,50 €  1428 €

60 cps

10,53 €  859 €

5,51 €  476 €

5,18 €  448 €

12,23 €  989 €

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. 

6,67 €  545 €
36,33 €/l

NádCHA
otrivin® Menthol 0,1 % 10 ml
Sprej s osviežujúcou silou mentolu 
a eukalyptu. Uľaví od upchatého 
nosa od 2 minút a až na 12 hodín. 
Bez konzervantov – minimalizuje 
podráždenie nosovej sliznice. 

Liek na vstrekovanie do nosa.

delmar nosový sprej 50 ml 
izotonický alebo hypertonický roztok 
morskej vody
Prírodný nosový sprej s obsahom 
izotonického alebo hypertonického roztoku 
morskej vody určený na každodennú hygienu 
nosových dutín a zvlhčenie suchej sliznice 
nosa. Vhodný na dlhodobé používanie 

Zdravotnícke pomôcky.
5,28 €  431 €

5,37€  464 €

10,04 €  820 €
82,00 €/l
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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. 

ČREVNá MikRoFLóRA

koMPLEX LAkToBACiLoV

GS Laktobacily FoRTE 21 
60 + 20 cps
Zľava aj na balenie 30 + 10 cps
Unikátny komplex 9 kmeňov baktérií mliečneho 
kvasenia a 21 miliárd životaschopných 
mikroorganizmov s vlákninou inulín. Prípravok 
je vhodný aj pre deti, tehotné a dojčiace ženy, 
aj diabetikov. 

Výživové doplnky.

Biopron9® PREMiUM 30 + 10 cps
Zľava aj na balenie 60 cps
Kombinácia 9 živých kmeňov vo vysokej 
dennej dávke 20 miliárd CFU. Pre dospelých 
a deti od 3 rokov. 

Výživové doplnky.

Bepanthen® Care Masť  
30 g, 100 g
Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenia, 
na každodennú starostlivosť. Stará sa o prsné bradavky 
namáhané dojčením i o suchú pokožku celej rodiny. 

kozmetické výrobky.

SWiSS imunit® Laktobacily 60 + 12 tob
Zľava aj na SWISS Imunit® Laktobacily 
JUNIoR 60 + 12 tbl + darček
SWISS Imunit® Laktobacily pre dospelých: 
účinná kombinácia synergicky pôsobiacich 
probiotík a prebiotík (kombinácia 5 účinných 
kultúr a prebiotika inulín). 

Výživové doplnky.

oPARY
ZoViRAX® dUo 2 g
Jediný krém na liečbu oparov 
s dvojitým zložením: zastavuje 
množenie vírusu a pomáha 
liečiť zápal. Je klinicky 
preukázané, že pomáha zastaviť 
vznik pľuzgierikov. Skracuje 
dobu hojenia. 

Liek na vonkajšie použitie. 

L.SK.mKT.CC.02.2016.0312

MoČoVé CESTY

idELYN® Urinal Akut® FoRTE  
10 tbl, 20 tbl

Na rýchlu starostlivosť o zdravie 
močových ciest. obsahuje Exocyan™, 

vysokokoncentrovaný extrakt z brusníc 
veľkoplodých, výťažok zo zlatobyle 

obyčajnej a vitamín D. 

Výživové doplnky.

11,78 €  961 €

5,38 €  465 €

30 g

11,62 €  1026 €

11,02 €  952 €

10 tbl

15,41 €  1289 €

16,62 €  1436 € 15,24 €  1317 €

kúp si 1 balenie  
LiNEX® FoRTE a druhé 
dostaneš len za 1 cent.

LiNEX® FoRTE kapsuly  
28 cps
Kombinácia živých lyofilizovaných 
baktérií mliečneho kvasenia 
a prebiotík, ktoré pomáhajú 
regulovať a udržiavať rovnováhu 
črevnej mikroflóry. odporúča sa 
užívať v dávke 1 kapsula jeden až 
trikrát denne.

Výživový doplnok.

TRáVENiE
Hylak® forte 100 ml
Pre rýchlu a účinnú obnovu črevnej mikroflóry 
pri hnačke, ale aj pri zápche a liečbe 
antibiotikami. Vhodný aj pre deti od 2 rokov.
Liek na vnútorné užitie.  

VAšE TRáVENiE  
Ako NoVé

9,08 €  785 €
78,50 €/l

Cena platí do 31. 01. 2018

HoRČík MAGNE B6® tbl obd 50 tbl
obsahuje kombináciu horčíka 
a vitamínu B6, vďaka ktorému sa 
horčík v tele rýchlejšie dopĺňa.  
Pri nedostatku horčíka zlepšuje 
napr. tieto príznaky: 
- nervozitu, únavu, podráždenosť;  
- svalové kŕče, tŕpnutie. 

Liek na vnútorné užitie.

MAGNEX 375 mg + B6
20 šumivých tabliet 

osviežujúca chuť horčíka pre správnu funkciu nervov 
a svalov. Rýchlo rozpustné šumivé tablety s citrónovou 

príchuťou s obsahom horčíka a vitamínu B6. Neobsahuje 
cukor, laktózu, lepok ani kvasnice.  

Výživový doplnok.

FRESH

6,81€  589 €

4,34€  367 €

ZAPARENiNY, SUCHá PokožkA
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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. 

HEMoRoidY
HEMoSToP® SYNBio  
da Vinci 60 tob  
+ 30 tob a gél zadarmo
Zľava aj na HEmoSToP® GEL mAX  
Da Vinci 75 ml 
HEmoSToP® SyNBIo Da Vinci je 
unikátny výživový doplnok, má vplyv na 
nežiadúce prejavy v oblasti hrubého 
čreva a konečníka. Jeho hlavnými 
zložkami sú: hesperidín, rutín a TRIPLE 
KomPLEX. 

Výživový doplnok, zdravotnícka pomôcka.

VAGiNáLNE iNFEkCiEodVYkANiE od FAJČENiA

VšiVLASoVá VýžiVA diA

Beliema® Effect  
10 vaginálnych tabliet 
Vaginálne tablety vhodné pri 
bakteriálnej i kvasinkovej infekcii. 

Zdravotnícka pomôcka.

Nicorette® Spray 1 mg/dávka  
orálna aerodisperzia 150 dávok 
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. 
Účinkuje okamžite. Túžbu po cigarete uhasí 
po 60 sekundách. 

Liek určený na orálne podanie. obsahuje nikotín.

PARANiT sprej 100 ml 
Zľava aj na iné produkty PARANIT 
odstráňte 100 % vší jedinou 15 minútovou 
aplikáciou! Radikálny sprej proti všiam 
a hnidám, šampón po ošetrení a hrebeň 
navyše.  

Zdravotnícke pomôcky.

Vlasové hnojivo 150 tbl, 60 tbl 
•  Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty 

vlasov a pre obmedzenie ich vypadávania1, 2, 3

•  Prípravok je vhodný aj pri pomalom raste 
a zvýšenej lámavosti vlasov1, 3

•  Vysoké dávky aminokyselín, vitamínov 
a minerálov pre rýchly a výrazný účinok

Vlasová výživa obsahuje aj mSm – zdroj síry, ktorá 
je považovaná za minerál krásy.
1zinok, 2vitamín B5, 3biotín 

Výživový doplnok.

Vitamíny pre diabetikov  
90 tbl 
Výživový doplnok s obsahom vitamínov, 
minerálov a antioxidantov, s chrómom 
pre udržanie normálnej hladiny glukózy 
v krvi a zinkom pre správnu funkciu 
imunitného systému.  
Dávkovanie – 1 tableta denne.  

Výživový doplnok.

23,68 €  2046 €

150 tbl

10,89 €  940 €

19,07 €  1685 €

19,73 €  1705 €

10,32 €  842 €

ZáPCHA
F.X. Passage® SL 200 g 
prášok na prípravu šumivého 
nápoja 
Aj vám sa stáva, že to NEJDE? 
magnéziová soľ  s pomarančovou 
príchuťou na prípravu šumivého nápoja. 
Uľahčuje vyprázdňovanie, vhodná aj 
pri detoxikačných kúrach. Ideálne ráno 
nalačno alebo večer pred spaním. 

Výživový doplnok.

8,94 €  716 €

hrebeň + šampón   
100 ml navyše

17,27 €  1492 €
149,20 €/l
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Detský kútik Macka Pusíka

Ďalšie maľovanky a zaujímavé 
príbehy nájdete v aktuálnom 

čísle detského časopisu

Snehové vločky
Predstav si, že na svete vraj neexistujú dve celkom 

rovnaké snehové vločky! Bello si pre teba aj tak vymyslel 
potvorsky ťažkú úlohu. Vezmi si ceruzku a každú vločku 

spoj s jej tieňom.

Vieš, z čoho sú 
snehové vločky? 
Prezradí ti to naša 

tajnička. Písmenká 
prepíš do voľných 

rámčekov tak, 
ako ti napovedajú 
zamotané čiary. 

rov
po

Z DVYO

Pusik_image_lekarna_A4_prosinec_2.indd   12 1.12.2017   16:52:11
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Svieži slaný koláč (quiche) podmanivo novej chute.
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PoTREBUJEME:

•	 2	lyžice	olivového	oleja
•	 1	cibuľu,	nakrájanú	na	mesiačiky
•	 4	strúčiky	cesnaku,	drvené
•	 8	malých	cvikiel,	olúpaných	
a	nakrájaných	na	štvrtiny

•	 4	stredné	mrkvy,	nakrájané	priečne
•	 3	vetvičky	čerstvého	tymianu		
+	lístky	na	ozdobenie

•	 soľ	a	čerstvo	namleté	čierne	korenie
•	 2	lyžice	paradajkového	pretlaku
•	 250	ml	suchého	červeného	vína
•	 500	ml	zeleninového	vývaru
•	 3	bobkové	listy
•	 2	lyžice	olivového	oleja
•	 2-3	šampiňóny	portobello,	nakrájané	na	
hrubšie	plátky

•	 10	malých	bielych	šampiňónov
•	 10	šalotiek
•	 2	lyžičky	kukuričného	škrobu	rozmiešaného	
v	2	lyžiciach	vody	(nemusí	byť)

CVikLA Po BURGUNdSkY

Bezmäsité ragú, ktoré ocenia nielen milovníci červenej repy. 

PoSTUP:

1. Na strednom plameni rozpáľte v hrnci olej 
a opečte na ňom cibuľu dosklovita. Potom 
pridajte cesnak, opečte ho a pridajte 
cviklu, mrkvu a tymian. osoľte a okoreňte 
a za občasného miešania opekajte 
ďalších 5 minút. Vmiešajte paradajkový 
pretlak, zalejte všetko červeným vínom 

a zeleninovým vývarom, pridajte bobkové 
listy a varte na miernom plameni 40 minút.

2. medzitým v panvici rozpáľte olej, stlmte 
plameň a orestujte na ňom nakrájané 
aj celé šampiňóny a šalotky domäkka 
a dozlata; trvá to asi 10 minút. osoľte, 
okoreňte a odložte bokom.

3. Po 40 minútach ochutnajte omáčku, 
osoľte ju a okoreňte a prípadne zahustite 
škrobom rozmiešaným vo vode. Do 
hrnca pridajte orestované šampiňóny 
so šalotkami a nechajte ešte asi 10 
minút prevariť. Podávajte s pečivom či 
zemiakovou kašou.

PoTREBUJEME:

NA CESTo
•	 250	g	hladkej	múky
•	 125	g	nakrájaného	masla
•	 1	vajce
•	 morskú	soľ

NA NáPLň
•	 1	veľkú	mrkvu,	olúpanú	a	nastrúhanú	
nahrubo

•	 1	veľký	pór	(len	bielu	a	svetlozelenú	
časť,	nakrájanú	na	kolieska)

•	 2	vetvičky	rozmarínu

NA oZdoBENiE
•	 3	vajcia
•	 6	lyžíc	crème	fraîche	alebo	30	%-nej	
kyslej	smotany

•	 2	lyžice	dijonskej	horčice
•	 2	lyžice	hrubozrnnej	horčice
•	 morskú	soľ	a	čerstvo	namleté	čierne	
korenie

PóRoVý koLáČ S HoRČiCoU A MRkVoU

PoSTUP:

1. múku preosejte, pridajte maslo, vajce 
a štipku soli. Vypracujte pevné cesto a ne-
chajte ho hodinu odležať v chladničke. 
Rúru predhrejte na 180 °C.

2. Cesto rozvaľkajte na plát hrubý 3 mm, vylož-
te ním koláčovú formu s priemerom 24 cm 
a okraje dobre pritlačte ku stranám. Cesto 
na dne poprepichujte vidličkou, zakryte alo-
balom a navrch nasypte suché fazule pre tzv. 
pečenie naslepo. Pečte v predhriatej rúre asi 
15 minút. Potom alobal s fazuľou odstráňte 
a korpus nechajte vo forme vychladnúť.

3. Veľkú panvicu alebo wok postavte na silný 
oheň, naplňte zhruba do 5 cm vodou a vložte 
do nej naparovací vejárik, naň dajte mrkvu, 
pór a rozmarínové vetvičky. Zakryte a varte 
asi 10 minút, aby zelenina zmäkla. odstráň-
te rozmarín a zeleninu nechajte vychladnúť.

4. V miske vyšľahajte vajcia s crème fraîche 
(alebo smotanou) a oboma druhmi horčice, 
osoľte a okoreňte. Zmiešajte so zeleninou. 
Náplň nalejte do korpusu a pečte asi 30 mi-
nút, až mierne zhnedne a stuhne. Pred po-
dávaním nechajte koláč aspoň 5 minút stáť. 
môžete ho ozdobiť rozmarínom.

 
varí a peCie  

materiál prevzatý z časopisu Apetit. 
Ďalšie zaujímavé recepty a články 

nájdete v aktuálnom čísle časopisu 
Apetit z vydavateľstva Burda Praha.
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V pôvodnej formácii ste ale neboli dlho. 
Prečo ste odišli?
Každý umelec má vo svojej kariére množstvo 
ambícií a výziev, ktorým sa chce postaviť.
 
Popularita skupiny je stále veľmi veľká, 
čo je po toľkých rokoch skutočne veľký 
úspech. Aké je vaše tajomstvo na dlhotrva-
júci úspech?
Každý, kto má rád svoju prácu, sa skôr či 
neskôr dočká zadosťučinenia. milujem svoju 
prácu, milujem svoju hudbu. Nemyslím, že 
by za tým bolo nejaké špeciálne tajomstvo. 

V decembri minulého roka vám vyšiel só-
lový album Look Beyond. V čom je pre vás 
výnimočný?
Celý projekt je výnimočný. Spolupracovala 
som s maureen Hiron, ktorá je verejnos-
ti známa zrejme ako autorka rôznych hier. 
Pre ľudí, čo sa vyznajú, sa pri jej mene zrej-
me vyjaví aj fakt, že išlo o jednu z najlepších 
hráčok bridžu. maureen sa rozhodla skla-
dať hudbu a väčšina skladieb pochádza z jej 
pera, prípadne z pera Ingvara Areliussona. 
Áno, je to výnimočný projekt. 

Na Slovensku ste boli už viackrát. Je naše 
publikum v niečom odlišné od ostatných?
Každé publikum je jedinečné. Ale je pravda, 
že tento rok som tu už tretíkrát a každé vy-
stúpenie bolo úplne iné. mali sme fantastic-
ké vystúpenie na veľkom festivale Legendy. 

ktoré piesne sú vaše najobľúbenejšie?
Piesne sú ako deti. Ani matky sa nemôžete 
spýtať, ktoré dieťa je najobľúbenejšie. 
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Sheyla Bonnick z Boney M: 
„MáM TAk VEľA PRáCE, žE NESTíHAM SPoMíNAť.“

Vaša tvorba sa spája nielen s diskotékovými 
hitmi, ale aj trblietavými kostýmami a ta-
nečnými kreáciami. keď sa pozriete späť, 
na čo spomínate najradšej? 
mám tak veľa práce, že nestíham spomínať. 

Spoznávajú vás ešte ľudia na ulici?
Ó áno, v moskve, v Londýne, vo Varšave...

objavuje sa na vašich koncertoch aj mlad-
šia generácia alebo tvoria publikum naj-
mä ľudia, ktorí s vami vyrastali a chcú si 
zaspomínať na staré hity? 
Ako som už povedala, vďaka EDm a recyklá-
cii v hudbe nás objavujú stále mladšie roč-
níky. A myslím, že sú veľmi prekvapení, že 
stále robíme skvelú show.

V čom sa najviac zmenil hudobný priemysel 
v porovnaní  so 70. - 80. rokmi?
Celá spoločnosť sa zmenila. Ale ak sa pý-
tate na zlatú éru disko, na heslo sex, drogy, 
rock and roll, tak dnes je spoločnosť ná-
ročnejšia. Dnes sa musí omnoho tvrdšie 
pracovať. 

Počas všetkých tých odspievaných rokov 
dostávali vaše hlasivky zabrať. Staráte sa 
o ne nejako špeciálne?
Áno, každý spevák sa musí o seba starať. 
Ale ak dovolíte, toto je moje malé tajom-
stvo.
 
V prípade choroby dáte na radu lekárnika 
alebo idete priamo k lekárovi?
Snažím sa nebyť chorá. Najlepší lekár je pre-
vencia. Ja sa o seba starám. 

Sheyla, ste jedinou členkou pôvodnej sku-
piny Boney M. Ako si spomínate na obdobie, 
kedy boli vaše piesne na playliste každého 
diskotékového klubu?
Bolo to krásne obdobie. Dodnes vidím, že 
hudba Boney m je živá a že stále oslovuje 
mladých ľudí. A vďaka scéne EDm (electro-
nic dance music, pozn.red.), ktorá recykluje 
mnoho z minulosti, je naša hudba stále na 
playlistoch klubov. 
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 SUDOKU

Vyriešte sudoku a pošlite nám vylúštené čísla (z oranžových štvorčekov, v abecednom poradí 
od písmena A po písmeno L) do 31. januára 2018 mailom na adresu sutaz@pluslekaren.sk. Do 
predmetu mailu uveďte SUdokU. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne 
číslo. Troch z vás odmeníme filtračnou konvicou  Brita Marella v hodnote 20 €. mená  výhercov 
zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 3/4  2018.

HRAJTE S NAMI O HODNOTNÉ CENY!

Správne riešenie tajničky z čísla 11/12:  
kEĎ VáS koPÚ ZoZAdU, ZNAMENá To, žE STE VPREdU 
Vecné ceny získali:
František Kaločay z Košíc
mária Striššová zo Žiliny 
Helena Hippiková z Topoľčian

Správne riešenie osemsmerovky  z čísla 11/12: kAždý SA 
UČí CELý žiVoT, NiEkTo To ALE ZABALí HNEĎ Po škoLE.
Vecné ceny získali:
martin Bercík z michaloviec
Igor Ducár z mosta pri Bratislave
Vladimír osvald z Banskej Bystrice

Správne riešenie sudoku z čísla 11/12:   1987    8324      7489
Vecné ceny získali:
milan Furenda z Trenčína
Helena Cabanova z Nových Zámkov
Ladislav Berner z malinova

VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

ABAUJ, ALEGÓRIA, AVÍZo, BIomASA, BRAVČoVINA, ČAJKA, 
DEBATA, EPIZÓDA, HÁREm, KÁDER, KALUŽ, KAmERA, 
KAPoTA, KARAVAN, KoJoT, KoTVA, KRESLo, KRoVÁK, 
LÍDER, mALINA, mANIERE, mAZURKA, moRIAK, mRKVA, 
NÁDoR, NEHoDA, NoŽÍK, oBJEm, oDSUN, oKRAJ, 
oPIERKA, PARoH, PoLomER, PRAoTEC, PRASA, PRoSBA, 
RAJÓN, RADoVÁNKy, RoDINA, SoDomA, SVATKo, ŠARÍJA, 
ŠIKANA, ŠTART, TRoSKA, VEJÁRE, VÍRUS, ZVoLEN, ŽAKET.

Voda a vzduch sú základom života, bez 
... (dokončenie v tajničke).

3 x

 OSeMSMerOvKa

Vylúštenú osemsmerovku posielajte do 31. januára 2018  mailom na adresu sutaz@pluslekaren.sk.  
Do predmetu mailu uveďte oSEMSMERoVkA. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu  
a telefónne číslo. Troch z vás odmeníme balíčkom výživových doplnkov PLUS LEkáREň v hodnote  
19  €. mená výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 3/4  2018.

1755
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  TaJNiCKa

Vylúštenú tajničku posielajte  do 31. januára 2018 mailom na adresu sutaz@pluslekaren.sk.  
Do predmetu mailu uveďte TAJNiČkA. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a tele-
fónne číslo. Troch z vás odmeníme rýchlovarnou kanvicou ETA v hodnote 25 €. mená výhercov 
zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 3/4  2018.

Zapojením sa do súťaže, t. j. odoslaním kontaktných údajov dáva účastník súťaže organizátorovi súťaže UNIPHARmA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom 
opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, 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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3 x
Pranostika na Nový rok: Keď sa rok so zimou a snehom počína, ...

názov

obloha

od (z lat.)

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

ruská                

rieka

rína,                 

po česky

objem, 

obsah 

(lek.)

notová 

svorka

citoslovce 

zúfania

druh               

hračky

augustové

ž. meno

hudobný 

nástroj

st. český             

herec

francúz

prozaik 

nápor

hlinený          

obor

ťažká

práca

zn. koz-

metiky

hrča

prezývaný 

(z lat.)

anno

Domini

vedecky             

skúma

pani

večierky

ťažobné 

miesta

1 000 kg

grécke

písmeno

tropický            

jašter

pecivál 

(expr.)

pôda

kričal

pápežská         

čiapka

poves

náhla             

zmena

brzdil         

(hovor.)

taliga

druh               

jedla

chatrč

sieň         

(zastar.)

alebo,

po rusky

značka 

traktorov

privlast.

zámeno

pomsta,

po česky

rímska 

bohyňa 

úrody

španiel.    

rieka

plytký 

morský 

záliv

chlad

pl. plocha 

kvádra

dážď,

po angl.

kvalita

prvá žena

(bibl.)

čnel

4

meno

karykat.

Lesyka

vzdelaný,               

po angl.

indické 

vzývanie

boha

osobné

zámeno

prikrývka

sústava 

farebnej 

televízie

papagáj

5

medveď

(det.)

iracké              

sídlo

bočka

snaha

ranný

nápoj

žni

1

egyptská

bohyňa

s levou

hlavou

aktinón            

(zn.)

značka 

kozmetiky

lev,                   

po hebrej.

zoraďoval

vagóny

spojka                    

(nech aj)

3

maďarská 

rieka

zľaknutie

román                       

A. N. 

Tolstého

znoj

posvätný             

zákaz

cár,                      

po franc.

vybudovala

predpona 

svetlo

lám

špeciálna 

trieda

(skr.)

Alora,

Araks,

ari, bosa

pomôcka 

murárov

japonská 

zberačka 

perál

osamelo

slovko             

strašenia

dovnútra 

prehni

astronom. 

ďale-

kohľad

otec             

(hypok.)

meno 

spisov.

Bohúňa

pustilo

korene

de, Ops,

Repit,

terem

rázovitý

kraj

elamská 

bohyňa 

Mesiaca

číslovka

býv. koš.

hokejista

typ rus.  

lietadiel

sebe to

nedopustí

lodenica

sneť

6

plazy

model              

Seata

potrat             

(lek.)

kapitán

Bostonu

Bruins

rastlinné 

maslo

2

úctivo

žiada

nehlasuj

mäkký           

kov

nejako

belgický 

spevák

pokryje 

rosou

starý

otec



Plusimun 60 cps 
obsahuje extrakt z liečivých bylín, ktoré majú priaznivý 
vplyv na obranyschopnosť organizmu. Je obohatený o včeliu 
materskú kašičku, ktorá je známa svojimi priaznivými 
účinkami na ľudský organizmus. 

Výživový doplnok.

d-Tox Plus 30 cps  
obsahuje extrakty rastlinného 
pôvodu. Silymarín (extrakt z pestreca 
mariánskeho) a cynarín (extrakt 
z artičoka zeleninového) napomáhajú 
k správnemu tráveniu, funkcii 
pečene a podporujú čistenie tela.

Výživový doplnok.

drimon 30 tbl  
obsahuje extrakty rastlinného pôvodu. 
Extrakty z valeriány, medovky a mučenky 
napomáhajú k uvoľneniu stresu, a tým 
prispievajú k dosiahnutiu zdravého 
spánku. Extrakt z chmeľu má upokojujúci 
účinok a podporuje dobrý spánok.

Výživový doplnok.

+

Novinky

Laktobacily 9 
14 alebo 60 cps 
Komplex 9 kmeňov laktobacilov 
a bifidobaktérií. V dennej dávke obsahuje 
15 miliárd vitálnych mikroorganizmov. 
Výživový doplnok.

890 € 700 €
70,00 €/l

380 €
14 cps

490 €

700 €

220 €

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.

Mobisan gél 100 ml  
originálna receptúra obsahuje mSm, glukosamín sulfát, 
boswélliu a ďalšie bylinné a rastlinné extrakty z harpaga, 
arniky horskej, kostihoja lekárskeho, medovky lekárskej, 
borievky obyčajnej. Zabezpečí aktívnu starostlivosť 
o pokožku v oblasti unavených, boľavých a namáhaných 
kĺbov, chrbtice, šliach a svalov. 

kozmetický výrobok. 

Gravit 30 cps 
obsahuje vitamíny, jód, DHA, kyselinu listovú, ktorá prispieva 
k rastu zárodočných tkanív, vrátane placenty, a tým podporuje 
normálny rast a vývoj plodu počas tehotenstva. Extrakty z anízu 
a fenikla podporujú činnosť mliečnych žliaz.
Výživový doplnok.

darček

480 €
48,00 €/kg  200 €

18,18 €/kg

240 €
32,00 €/kg  

890 €

Zinková masť  
30 g 
kozmetický výrobok.

duborá kôra gél 
75 g 
kozmetický výrobok.

dexpanthenol  
100 g 
kozmetický výrobok.

octanový gél  
110 g 
kozmetický výrobok.

 www.pluslekaren.sk       facebook.com/pluslekaren

kúpite exkluzívne v PLUS lekárni

750 €

650 €

Pluskáči 50 ks 
želé vitamíny pre deti 
Vyvážený komplex 10 vitamínov, 
obohatený o zinok.
Výživový doplnok.
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