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PANCREOLAN® forte 60 tbl 
Aby trávenie nebolo trápenie!  
PANCREOLAN® forte vám dodá potrebné tráviace enzýmy na 
prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie a pôsobia proti 
plynatosti a nadúvaniu po jedle.

• Zlepšuje trávenie tučných a ťažko stráviteľných jedál 
• Pôsobí proti pocitu tlaku a plnosti po jedle 
Liek na vnútorné užitie. Obsahuje pankreatín.

Dorithricin® pastilky 20 ks  
+ Doluxio Combi 12 vreciek za 0,01 € 
Dorithricin® – jediné lokálne 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.

Doluxio Combi je liek na zmiernenie príznakov prechladnutia a chrípky. 
Lieky na orálne použitie.

Voltaren® Forte 2,32 % gél 150 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.

Ibalgin® 400 24 tbl
Účinné analgetikum:
•  pomáha pri bolesti hlavy, zubov, chrbta, 

svalov, kĺbov a pri bolestivej menštruácii,
•  znižuje horúčku,
•  tlmí zápal.

* Získanie puzdra nie je podmienené nákupom lieku 
Ibalgin® 400 24 tbl. Puzdrá voľne k dispozícii v našej lekárni do 
vyčerpania zásob.

Liek na vnútorné užitie. Obsahuje ibuprofen. 

teraz 
s praktickým 

puzdrom*

LEN 1 CENT
+ 

+ kROkOmER 
LEN Za 1 CENT

3,12 €  269 €

17,69 €  1415 €
94,33 €/kg

7,68 €  664 €

VykAšLiAVANiE
Solmucol® 200 mg 20 vreciek
Zľava aj na Solmucol® 90 ml 

Rozpúšťa hlieny v dýchacích cestách 
a uľahčuje vykašliavanie. Pôsobí 
antioxidačne a protizápalovo. Neobsahuje 
cukor, laktózu, ani lepok.
Lieky na vnútorné užitie. Obsahujú 
N-acetylcysteín.

4,62 €  377 €

HORčík
mAGNE B6® FORTE 50 tbl
Zľava aj na MAGNE B6® BALANCE  
20 vreciek 

Obsahujú horčík a vitamín B6. 
MAGNE B6® BALANCE navyše obsahuje 
vitamín B9, ktorý podporuje správnu 
funkciu psychiky, ako je pamäť, 
koncentrácia a odolnosť voči stresu. 
Horčík a vitamíny B6 a B9 prispievajú 
k zníženiu únavy a vyčerpania.
Výživové doplnky.

10,24 €  885 €

Hrajte s
 nami  

o hodnotné cen
y!

str. 
č. 1

4 – 15

str. č. 12

Rozhovor
s Jurajom „Šoko“ 

Tabačekom  
str. č. 10

Súťaž 
o víkendové pobyty

str. č. 16

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 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. 

BOLESť hRDLa, PREChLaDNUTIE, ChRíPka TRáVENIE

BOLEsť BOLEsť

TV PONUKA K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami
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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. 

Nalgesin® S 20, 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. 
Liek na vnútorné užitie. Obsahuje sodnú soľ naproxénu.

Panadol® Migréna 20 tbl
Zosilnená úľava od migrény do 30 minút vďaka obsahu  

2 liečiv proti bolesti a kofeínu pre posilnenie účinku. Tlmí 
akútnu bolesť hlavy, záchvaty migrény a potláča aj jej 

ďalšie príznaky. Od 18 rokov. 
Liek na vnútorné užitie.

Strepsils® Med a Citrón, 24 pastiliek
Zľava aj na Strepsils® Jahoda bez cukru, 24 pastiliek

Na bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám 
a kvasinkám. 
Lieky na vnútorné užitie.

Stoptussin® 50 ml 
Stoptussin® sirup 180 ml
Stoptussin® – správna voľba proti kašľu vďaka 
2 účinným látkam. Na začiatku tíši dráždivý 
kašeľ, chráni pred ďalším dráždením ku kašľu, 
riedi hlien, a tým napomáha vykašlávaniu. 
Lieky na vnútorné užitie.

Otrivin® Menthol 0,1 %  
nosová roztoková 
aerodisperzia 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. Obsahuje 
xylometazolíniumchlorid.

Vibrocil®  
nosová roztoková 

aerodisperzia 15 ml
Unikátny dvojzložkový 

prípravok na bežnú, 
chronickú a tiež alergickú 

nádchu. Vhodný aj pre 
najmenších vďaka výbornej 

znášanlivosti. Pre obsah 
antihistaminika ocenia najmä 

alergici. 
Liek na vstrekovanie do nosa.

NOViNkA

BOLEsť BOLEsť

COLDREX® MaX GRIP lesné ovocie 
10 vreciek
Zľava aj na iné lieky COLDREX®

Horúci nápoj s kombináciou 3 účinných látok, 
ktorý uľaví od príznakov chrípky a silného 
prechladnutia. Znižuje horúčku, tlmí bolesť 
hlavy, bolesť v hrdle, uvoľňuje upchatý nos. 
Zľava platí aj na COLDREX® MAXGRIP lemon, 
10 vreciek a COLDREX® GRIP plus kašeľ 
s príchuťou citrónu a mentolu, 10 vreciek. 
Lieky na vnútorné užitie. 

ChRíPka, PREChLaDNUTIE

NáDCha

BRUFEN® 400 30 tbl 
+ Brumare 1 mg/ml za 0,01 €
V ponuke aj BRUFEN® sirup 100 ml  
+ Brumare 0,5 mg/ml za 0,01 €

BRUFEN® – rýchla a účinná úľava  
od BOLESTI a horúčky.
• Potláča zápal
• Znižuje horúčku
• Originálny ibuprofén bez farbiacich prísad

Brumare – more pomoci pre upchaté nosy. Účinok 
už po niekoľkých minútach, efekt pretrváva až 
8 hodín. Bez konzervačných látok.  
BRUFEN® je liek na vnútorné užitie. Obsahuje ibuprofen. 
Brumare je liek na vstrekovanie do nosa. Obsahuje 
xylometazolín.

ThERaFLU® 14 vreciek
Zľava aj na THERAFLU® tvrdé kapsuly 16 cps

Prášok na prípravu horúceho nápoja. Vďaka 
kombinácii 4 účinných látok lieči väčšinu 
príznakov chrípky a prechladnutia, ako sú 
horúčka, bolesť hlavy, bolesti kĺbov a svalov, 
upchatý nos, výtok z nosa a kýchanie. 
Lieky na vnútorné užitie.

8,79 €  760 €

6,05 €  511 €

5,76 €  498 €
5,76 €  498 €

27,67 €/l

5,47 €  446 €

6,35 €  549 €
8,66 €  748 €

6,19 €  505 €

5,28 €  431 €

BOLEsť HRDLA

kAšEľ

10,09 €  823 €

RýCHLE RiEšENiE 
Na BOLESť.

LEN 1 CENT

+ 
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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. * IMS sell-out databáza, kategória 01E1, hodnotové predaje, 1-12 2015

Voltaren®  

Liečivá náplasť 5 ks
Tenká, samostatne balená 
liečivá náplasť pre úľavu 
od akútnej bolesti, zápalu 
a opuchu, priamo v mieste 
aplikácie. Účinkuje 24 hodín 
pri použití 2 x denne, ráno 
a večer. 
Liek na vonkajšie použitie. 
Obsahuje diclofenacum natricum.

DOLGIT® krém 50, 100 g
Krém je vysoko efektívny v lokálnej liečbe 
reumatických i nereumatických bolestí 
pohybového systému. Nesteroidové 
antiflogistikum, antireumatikum.
Liek na vonkajšie použitie – dermálny krém. 
Obsahuje ibuprofen.

Diclobene 140 mg 
10 liečivých náplastí
Diclobene 140 mg, liečivé náplasti 
s diklofenakom, pre spoľahlivú 
úľavu od bolesti svalov a kĺbov 
s dlhodobým účinkom.
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje 
sodnú soľ diklofenaku. 

Elmetacin® sprej 
100 ml

Rýchla úľava od 
bolesti. Upokojujúci 

sprej Elmetacin 
s chladivým účinkom 
na okamžité tlmenie 

bolesti a zápalu 
svalov a šliach po 

zaťažení organizmu. 
Liek na vonkajšie 

použitie. Obsahuje 
indometacín. 

NáDCha

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. 
Zdravotnícka pomôcka.

NaSaL DUO aCTIVE  
10 ml
1,0/50 mg/ml pre deti od 6 rokov a dospelých

0,5/50 mg/ml pre deti od 2 do 6 rokov

Nosový sprej s dvojitým účinkom – váš 
upchatý nos nielen uvoľní, ale aj účinne zahojí 
podráždenú sliznicu.  
Lieky na nazálne použitie. Obsahujú 
xylometazolíniumchlorid/dexpantenol.

NáDCha, aLERGIa
Aliamare®  
izotonický aerosolový 
roztok 100 ml
Obsahuje 0,2 % kyselinu 
hyalurónovú a izotonickú 
morskú vodu. Čistí, hydratuje 
a regeneruje sliznicu nosa.  
Vhodný pre deti od 1 mesiaca 
veku aj pre dospelých.  
Zdravotnícka pomôcka.

Claritine® 10 mg 7, 10 tbl
ZaBUDNITE Na aLERGIU a užite si deň!
• Úľava od kýchania, výtoku z nosa, 

slzenia očí
• Účinkuje 24 hodín
• Môže sa užívať bez ohľadu na jedlo 
Liek na vnútorné užitie. Obsahuje loratadín.

L.SK.MKT.CC.02.2016.0306

BOLEsť

Flector® EP náplasť 5 ks
Zľava aj na Flector® EP gél 60 g

Flector® EP náplasť a gél 
pôsobia priamo v mieste 

bolesti svalov, šliach, kĺbov či 
chrbtice. Účinne zmierňujú 

zápal a opuch. 
Lieky na vonkajšie použitie. 

Obsahujú diklofenak epolamín.

Ibalgin® krém 100 g 
Ibalgin® gel 100 g
Potláča bolesť svalov a kĺbov, tlmí 
zápal a znižuje opuch. K liečbe 
poranení šliach, svalov a kĺbov, ako 
sú pomliaždenia, podvrtnutia kĺbu. 
Dobre sa vstrebáva. Bez parfumácie. 
Pre dospelých a dospievajúcich. 
Lieky na vonkajšie použitie. 
Obsahujú ibuprofen. 

3,88 €  336 €

11,02 €  849 €

8,59 €  701 €

4,33 €  353 €
58,83 €/kg

15,16 €  1310 €

10,79 €  932 €
69,04 €/l

9,38 €  766 €
76,60 €/l

6,42 €  555 €
55,50 €/kg

5,96 €  480 €

100 g
48,00 €/kg

10,29 €  839 €
83,90 €/l

ALERGiA
5,33 €  450 €

10 tbl

*



Vašu najbližšiu PLUS Lekáreň nájdete na www.pluslekaren.eu4 * DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: dojčenie je pre novorodencov a dojčatá najlepší spôsob výživy, výrobky užívajte iba na základe rady odborníkov.

SPRáVNa VýžIVa PRE DIEťaTkO
ako sa dieťatko pomaly mení z dojčaťa na 

batoľa, prechádza obdobím rýchleho rastu 
a vývoja fyzického i psychického. aby sa nie-
len mozog dieťaťa správne vyvíjal a dobre 
fungoval, potrebuje vyvážené množstvo všet-
kých živín. 

Dodržiavanie zásad správneho stravova-
nia v prvých rokoch života dieťaťa môže mať 
prospešný vplyv na vývoj jeho mozgu aj na 
celkové zdravie v dospelosti. „Mozog dieťaťa 
v dvoch rokoch dosahuje 80 % veľkosti mozgu 
dospelého človeka. Aby sa mozog dobre vyví-
jal a správne fungoval, je nutné dieťaťu zaistiť 
dostatočný príjem vitamínov, minerálnych lá-
tok, polynenasýtených mastných kyselín (napr. 
omega-3 mastné kyseliny) a kyselinu alfa li-
nolenovú, ktorá prispieva k správnemu rozvoju 
mozgu,“ vysvetľuje Ing. Hana Nechvátalová, 
Nutričný špecialista spoločnosti Hero.

NáSLEDNá DOjČENSká a BaTOLIaCa 
MLIEČNa VýžIVa

V prípade, že sa už mamička rozhodla ukon-
čiť dojčenie, ktoré je pre bábätko to najlepšie, 
môže k pestrému jedálničku prispieť od ukon-
čeného 6-teho mesiaca veku dieťaťa zarade-
ním následnej dojčenskej a neskôr aj batoliacej 
mliečnej výživy Sunar® premium, ktorá vyniká 
svojím zložením. Ukrýva v sebe unikátnu kom-
bináciu látok, ktoré sa významne podieľajú na 
správnom vývoji imunitného systému, mozgu 
a celkovom pohodlí dieťaťa. Unikátnu receptúru 

ponúkajú mliečnu výživu označenú číselnými 
symbolmi podľa veku dieťaťa. Každý jeden typ 
mlieka je prispôsobený aktuálnym výživovým 
potrebám dieťaťa. Všetky obsahujú podľa vzo-
ru materského mlieka dôležitú zložku mliečny 
tuk. Vhodná skladba jedálnička, pestrá strava, 
ktorej súčasťou je i materské mlieko alebo ná-
hradná mliečna výživa, iste prispeje k správ-
nemu rastu bábätka a spokojnosti celej rodiny. 

Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. 
Informácie sa vzťahujú na následnú dojčenskú 
a batoliacu mliečnu výživu. 

 
Viac na www.sunar.sk

Sunar® complex 2, 3, 4, 5, 600 g
s mliečnym tukom*
Komplexná starostlivosť pre spokojné 
bruško. 
Vápnik a vitamín D je potrebný pre 
normálny rast a vývoj kostí dieťaťa.
Potravina na osobitné výživové účely.

Sunar® premium 2, 3, 4, 600 g
s mliečnym tukom*
Prémiová starostlivosť o imunitu 
a správny vývoj mozgu. 
Kyselina alfa-linolenová prispieva 
k vývoju mozgu.
Vitamín A prispieva k normálnej funkcii 
imunitného systému.
Potravina na osobitné výživové účely.

14,47 €  1199 €
11,68 €  899 €

tvorí mliečny tuk, ktorý je zdrojom energie, ďa-
lej vitamíny A, C a D, ktoré prispievajú k správ-
nemu vývoju imunity a už spomínaná kyselina 
alfa linolenová. Táto patrí medzi tzv. omega-3 
polynenasýtené mastné kyseliny, esenciálne 
látky, ktoré si organizmus nedokáže v dostatoč-
nom množstve sám vytvoriť, a preto by mali byť 
konzumované prostredníctvom stravy.   

S RaSTOM a VýVOjOM DIEťaťa Sa MENIa 
jEhO NáROky Na VýžIVU

Výrobcovia náhradnej mliečnej výživy si uve-
domujú, že s rastom a vývojom dieťaťa sa me-
nia aj jeho nároky na výživu. Preto mamičkám 
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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. 

GaVISCON Duo Efekt  
žuvacie tablety, 48 tbl
Zľava aj na iné lieky GAVISCON

Rýchlo poskytuje dvojitú úľavu od 
pálenia záhy a tráviacich ťažkostí. 
Vhodné aj pre tehotné a dojčiace ženy.
Lieky na vnútorné užitie.

Degasin® 32 mäkkých kapsúl
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu 
a plynatosti.
Zdravotnícka pomôcka.

ParazitEX 60 cps
Pre tráviaci trakt bez parazitov vďaka 
vrcholáku a papáji. 9 účinných rastlinných 
extraktov. Overené a najsilnejšie zloženie na 
trhu! Balenie pre potrebnú mesačnú kúru! 
Výživový doplnok.

Laktobacily 9 30 cps
komplex 9 kmeňov  
vitálnych mikroorganizmov 
15 ×109 CFU v dennej dávke.
Výživový doplnok.

Carbo Plus 20 cps
Prípravok Carbo Plus 
obsahuje 250 mg účinnej 
látky Carbo medicinalis. 
aktívne uhlie je v prípravku 
vo svojej prirodzenej podobe, 
s garanciou zachovania 
všetkých jeho vlastností 
a absorbčnými schopnosťami.
Výživový doplnok.

FLaTUCONE emulzia pre dojčatá 
a deti 50 ml
Zľava aj na FLATUCONE žuvacie tablety 60 ks

FLATUCONE emulzia je určená na 
zmiernenie a liečbu dojčenskej koliky. 
Obsahuje 66,6 mg simetikónu. 

FLATUCONE žuvacie tablety sú vhodné na 
zmiernenie a liečbu žalúdočno-črevných 
ťažkostí. Obsahujú 80 mg simetikónu.
Zdravotnícke pomôcky.

180 €

Tiamín 50 mg 60 tbl
Vitamín B1 prispieva 
k správnemu fungovaniu 
nervového systému 
a psychickej činnosti. Prispieva 
k správnej funkcii srdca 
a k správnej látkovej premene 
dôležitej pre tvorbu energie.
Výživový doplnok.

320 €

750 €

Pyridoxín 20 mg 30 tbl
Vitamín B6 prispieva 
k správnemu fungovaniu 
nervového systému a psychickej 
činnosti. Podporuje správne 
fungovanie imunitného systému 
a prispieva k zníženiu vyčerpania 
a únavy.
Výživový doplnok.

170 €

Novinky

7,48 €  632 €6,44 €  556 €

5,75 €  469 €

21,90 €  1892 € Biopron9® PREMIUM 30 cps
Zľava aj na balenie 60 cps

Kombinácia 9 živých kmeňov 
v maximálnej koncentrácii 20 miliárd 
v dennej dávke.  
Pre dospelých a deti od 3 rokov. 
Výživové doplnky.

NaDÚVaNIE, DOjČENSká kOLIka NaDÚVaNIE, 
PLyNaTOSť

PáLENIE Záhy

žIVé kULTÚRy

11,62 €  1004 €

30 cps

aNTIPaRaZITIkUM
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RakyTNíČEk® multivitamínové 
želatínky 70 ks  
+ DARČEK rastúce vajíčko

Multivitamínové želatínky s rakytníkom, 
výbornou chuťou a 9 vitamínmi. Bez 
chemických prímesí a konzervantov. 
Teraz v ponuke limitovaná edícia s DARČEKOM 
– rastúce prekvapenie vo vajíčku.  
Výživový doplnok.

PERsEN® forte 20 cps dur
Zľava aj na iné lieky PERSEN® a PERSEN® forte

Rastlinný liek s liečivou silou 3 rastlín 
a upokojujúcim účinkom vhodný pri psychickej 
záťaži, nepokoji a podráždenosti a/alebo pri 
dočasných ťažkostiach so zaspávaním.  
Lieky na vnútorné užitie.

Persen® Mono 30 tbl obd
Rastlinný liek, ktorý upokojuje a pomáha ľahšie 
zaspať. Obsahuje 445 mg suchého extraktu 
z koreňa valeriány lekárskej.  
Liek na vnútorné užitie.

Bepanthen® Sensiderm krém 
20, 50 g
Uľavuje od svrbenia do 30 minút po 
aplikácii. Obnovuje tiež kožnú bariéru po 
liečbe ekzému kortikoidmi. Hydratuje 
a regeneruje, možno ho používať 
dlhodobo. Vhodný aj pre najmenšie deti* 
a tehotné či dojčiace ženy.
* O dlhodobom používaní u dojčiat je vhodné poradiť 
sa s lekárom. 

Zdravotnícka pomôcka.

3M SPOFaPLaST® 182
Ochranná náplasť na kurie oká 6 ks
Zľava aj na 3M SPOFAPLAST® 132 
Cievková textilná náplasť 1 ks

3M SPOFAPLAST® 182 na kurie oká – špeciálna 
náplasť s kyselinou salicylovou, ktorá napomáha 
odstráneniu kurieho oka. Rozmer náplasti je  
7,2 x 1,9 cm, 6 ks v balení.
3M SPOFAPLAST® 132 – cievková textilná 
náplasť, silne lepivá. Rozmer náplasti je  
2,5 cm × 5 m, 1 ks v balení. 
Zdravotnícke pomôcky.

NEOSPaN forte 15, 45 tob.
NEOSPAN forte obsahuje extra dávku kozlíka 
lekárskeho a pomarančovníka horkého, pre 
ľahšie zaspávanie a kvalitnejší spánok. 
Funkčnosť prípravku dopĺňajú bylinné extrakty, 
vitamíny B1, B2, B6 a horčík. 
Výživový doplnok.

LIMITOVaNá 
EDíCiA
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01
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Canespor® krém 15 g
Zľava aj na iné lieky Canespor®

Liečba kožnej mykózy (plesne) nôh, vrátane medziprstových 
priestorov, rúk a ďalších častí tela. Pohodlná aplikácia, natiera sa 
len 1 x denne. 
Liek na vonkajšie použitie – antimykotikum. Obsahuje bifonazol.

Marťankovia 
žiariace gummies  
50 želatínových 
tabliet + darček
Chutné želatínové 
tablety s vitamínom 
C, D a zinkom na 
každodennú podporu 
imunity.
Výživový doplnok. kÚZELNá žIaRIaCa

PINZETa akO DaRČEk

IMUNITa

Baldriparan® 30 tbl
Novinka v kategórii spánok a nervové 
uvoľnenie. Na zmiernenie porúch spánku 
a na úľavu mierneho nervového napätia. 
Rastlinný liek na vnútorné užitie. Obsahuje 
extrakt z koreňa valeriány lekárskej.

ZaSPáVaNIE

L.SK.MKT.CC.12.2017.0628

STaROSTLIVOSť O POkOžkU MykóZy

kONiEC sVRBENiA 
aj PáLENIa.  

kONIEC PLESNE.

6,90 €  596 €

7,13 €  582 €

7,28 €  629 €

9,56 €  826 €

2,32 €  189 €
2,85 €  233 €

8,67 €  749 €

45 tob.

8,30 €  717 €

OPaRy, aFTy
Cannaderm® Cannadent 

regeneračné sérum na afty a opary  
10 x 1,5 ml alebo 5 ml

Regeneračné sérum z bio konopného oleja, klinčeka 
a arniky pôsobí proti oparom, aftám, zápalom 

ďasien, otlakom a prasklinám v ústnej dutine. má 
protizápalové, sťahujúce a regeneračné účinky, 

dezinfikuje, upokojuje a znižuje citlivosť ústnej dutiny. 
kozmetický výrobok.

25,40 €  2195 €

10 x 1,5 ml

10,69 €  975 €

NáPLaSTI

PSyChICká Záťaž, PODRážDENOSť
SPáNOk, NERVOVé UVOľNENIE

12,88 €  1113 €

50 g
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Psyllium je prírodná vláknina z rastliny 
skorocel indický, ktorú ocenia ľudia citliví na 
iné druhy obilných vláknin, ktoré môžu byť pri-
veľmi abrazívne na tráviaci trakt. Táto jemná 
vláknina je 100 % prírodná, rozpustná, nie je 
návyková, a preto je vhodná na dlhodobé uží-
vanie. Po rozpustení v tekutine znásobí svoj 
objem 40 x a vytvorí mäkký gél. Gél pokračuje 
vo svojej absorbčnej schopnosti ďalej v trávia-
com trakte a mechanickou silou odstraňuje 
toxické látky a škodliviny a zabraňuje tak ich 
dlhému zotrvávaniu v črevách. Zvyšuje tým 
objem stolice a napomáha riadnemu fungova-
niu a pohybu črevného obsahu.

PSYLLIUM PROBIO+ je obohatené o pro-
biotické baktérie BACILLUS COAGULANS 
a inulín.

BACiLLUs COAGULANs – probiotické bak-
térie, ktoré dokážu odolávať nepriaznivým 
vplyvom prostredia, udržujú svoju života-
schopnosť až do okamihu konzumácie. Doká-
žu prežiť aj v kyslom žalúdočnom prostredí na 
rozdiel od mliečnych baktérií rodu Lactobacil-
lus nachádzajúcich sa v mliečnych kultúrach 
a kyslomliečnych výrobkoch, ktorých odolnosť 
v prostredí žalúdka a čriev je minimálna.

Inulín – rozpustná vláknina z čakanky. Do-
stáva sa do tráviaceho traktu v neporušenom 
stave, kde ovplyvňuje konzistenciu a zloženie 
čriev. Nezmenený prechádza až do hrubého 
čreva, kde sa stáva zdrojom „potravy“ pre pro-
spešné črevné baktérie. Rozmnoženie zdra-
všej mikroflóry zlepšuje činnosť čriev, a teda 
aj zdravie konzumenta.

• • •

PSyLLIUM – jEMNá VLákNINa PRE VašE CITLIVé ČREVá

6,87 €  593 €

48 tbl

3,77 €  326 €

3,65 €  315 €
2,55 €  233 €

Za akčnú cenu 3,55 € aj Rennie ICE 24 tabliet

Výživové doplnky
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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. 
Koenzým Q10 s vysokou vstrebateľnosťou. 
Navyše obohatený o biotín, ktorý 
prispieva k normálnemu energetickému 
metabolizmu a činnosti nervovej sústavy. 
Výživové doplnky.

Colafit 60 kociek 
čistý kryštalický kolagén
Čistý kryštalický kolagén vo forme mäkkých, 
ľahko prehltnuteľných kociek. Balenie na 
2 mesiace užívania – stačí len 1 kocka denne. 
Bez farbív a prídavných látok.
Výživový doplnok.

Cemio kamzík® 60 cps
Radosť z každého skoku! Unikátna kombinácia 
švajčiarskeho kolagénu NCI® + NCII® a vitamínu C 
pre správnu tvorbu kolagénu v tele. Výrobok je bez 
cukru, bez laktózy a bez lepku. Jedinečné spojenie 
rýdzej prírody a špičkovej technológie. Dávkovanie: 
iba 1 kapsula denne, kúra na 2 mesiace.
Výživový doplnok.

Bellasin Balance 40+   
120 tob.
Chudnutie pre ženy po štyridsiatke. 
Bellasin podporuje spaľovanie  
tukov1, 2 a zníženie hmotnosti1, 2 zrelých 
žien. Rovnako obmedzuje pocity 
hladu2 a návaly chutí1, napomáha 
k pokojnému a pohodlnému priebehu 
menopauzy3 a prispieva k dobrému 
stavu kostí4.
1 zelený čaj, 2 guarana, 3 ďatelina, 4 vápnik
Výživový doplnok.

HORčík
MaGNEX 375 mg + B6  
250 tbl
Tablety s obsahom 375 mg horčíka 
a vitamínu B6. Pre správnu funkciu 
nervov a svalov. Stačí 1 tableta 
denne. Neobsahuje  cukor, 
laktózu, lepok ani kvasnice. Teraz 
250 tabliet za cenu 180 tabliet.  
Výživový doplnok.

GELaCTIV 3-Collagen Forte  
60 cps + 60 cps zadarmo
Odporúčame! 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.

OMEGa-3
MÖLLER’S Omega 3 RyBí OLEj  
Ovocná príchuť 250 ml
Zľava aj na iné druhy

•  Pre imunitu – vitamíny A a D
•  Pre zrak – DHA a vitamín A 
•  Pre mozog – DHA 
•  Pre normálny rast a vývoj kostí  
    u detí – vitamín D
Denná dávka 5 ml obsahuje 1,2 g 
omega-3 nenasýtených mastných 
kyselín. 
Výživové doplnky.

 70 TaBLIET 
ZDaRMa!

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

Hlavnými zložkami výživových doplnkov MOBIVENAL® 
sú mikronizovaný a čistený diosmín s hesperidínom. 
MOBIVENAL® micro je navyše obohatený o escín.
MOBIVENAL® je určený pre ľudí so sedavým 
zamestnaním, pri dlhom státí, chodení a cestovaní.
Výživové doplnky.

kĺBy, VäZy, 
šľACHy

2 MESIaCE 
UžíVaNIa ZaDaRMO

17,33 €  1498 €

17,09 €  1459 €

35,48 €  2895 €

11,83 €  965 €

13,45 €  1097 €

11,55 €  979 €

14,71 €  1271€
50,84 €/l

9,07 €  784 €

13,27 €  1146 €

ChUDNUTIE

Proenzi® Intensive 120 tbl
To najlepšie pre Váš pohyb od Proenzi® 
• Nové, unikátné zloženie 
• Zosilnená výživa vďaka rastlinným extraktom: 

vŕba biela, kurkumín a boswellia serrata pre 
zdravé, pružné a pohyblivé kĺby

• Podporené patentovanou zložkou BioPerine® 
pre maximálne využitie živín v tele

Výživový doplnok.

30,18 €  2608 €

kĺBOVá VýžIVa

žILy, CIEVy

ENERGIa, PSyChICká ČINNOSť
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GS Ginkgo 60 PREMIUM 40 + 20 tbl
Zľava aj na balenie 60 + 30 tbl

Silný extrakt z mladých lístkov ginkga, 60 mg. 
Obohatené o gotu kolu pre podporu mozgovej 
činnosti. Koncentrovaná sila hlohu pre podporu 
prekrvenia mozgu a končatín. 
Výživový doplnok.

PESTREC + REIShI 60 cps
Pestrec mariánsky prispieva k ochrane 
a detoxikácii 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.

TEREZIa DIaREGUL 60 cps
DIAREGUL obsahuje hnojník obyčajný, 
tinosporu srdcolistú, škoricu a zázvor. Je 
vhodný pre osoby so zvýšenou hladinou 
cukru v krvi a ako doplnok pri užívaní 
antidiabetík. Môžu ho užívať osoby 
s poruchou glukózovej tolerancie aj ľudia 
trpiaci nadváhou. 
Výživový doplnok.

BOLEsť
DOLORgit med ušné 
kvapky 10 ml
Pri bolesti, svrbení 
a začervenaní ucha. Zloženie: 
glycerín (99,5 %), pantenol, 
cetylpyridíniumchlorid, voda. 
Glycerín tvorí ochranný film, 
pantenol ošetruje. Aj pre deti 
od 1 roka.
Zdravotnícka pomôcka.

ZUBNé NáhRaDy
blend-a-dent FRESh 47 g 
fixačný krém
Zľava aj na iné druhy

Fixačný krém blend-a-dent  FRESH 
zanecháva v ústach pocit čistoty a sviežosti. 
Udržuje zubnú náhradu na mieste a tak 
predchádza prenikaniu zvyškov jedla pod 
zubnú náhradu.
Zdravotnícke pomôcky. Fixačný krém COREGa® 2 x 40 g 

Original extra silný 
Bez príchuti extra silný 

Fixačné krémy COREGA® zabezpečujú extra 
silnú fixáciu až 12 hodín. Bránia zachytávaniu 
zvyškov jedla pod náhradou. S jemnou mätovou 
príchuťou, alebo bez príchuti. Bez zinku. 
kozmetické výrobky.

OCUTEIN BRILLaNT® – DA ViNCi 
60 tob. + zvlhčujúce očné 
kvapky* 15 ml zadarmo
90 + 30 tob. + antistatická utierka na 
okuliare navyše

Vysoko účinné zloženie – obsahuje 
až 25 mg luteínu! Najviac luteínu pre 
rýchlejší nástup ochranného účinku. 
Prispieva k udržaniu ostrého zraku, 
vyživuje a regeneruje unavené oči.
Výživové doplnky.
* Zdravotnícka pomôcka.

NOViNkA

VAXiCUm® relaxačný krém plný byliniek 
100 ml
Uvoľňuje a zahrieva namáhané svalstvo, s obsahom 
prírodných zložiek.  
Pri kúpe 100 ml balenia získavate kabelkové balenie 
50 ml v hodnote 6,50 € len za 0,01 €.  
kozmetický výrobok.

DOPRajEM SI 
WELLNESS VžDy, 

kEĎ Sa MI ZaChCE.

11,18 €  912 €

11,99 €  978 €

+ 

25,08 €  2167 €

8,83 €  750 €

5,70 €  457 €

6,10 €  527 €

DiADETOXIkáCIa

VýžIVa OČí

PaMäť, PREkRVENIE, SÚSTREDENIE

NaMáhaNé SVaLSTVO

BOLEsť HRDLA
hydro pastilky 
20 pastiliek
Zmierňuje bolesť, škriabanie a pálenie 
v hrdle, zachrípnutie a dráždenie na kašeľ. 
Vhodné i pre namáhané hlasivky a pri suchosti 
sliznice ústnej dutiny. 
Zdravotnícka pomôcka. OCHRANA

ZVLhČENIE
REGENERáCIaNOViNkA

6,02 €  520 €

ZľaVa 20 %

VAXiCUm® 50 ml 
teraz 6,50 € 0,01 €
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jURaj „šOkO“ TaBaČEk
„kEĎ MI PREChLaDLI kRížE, NEVEDEL SOM aNI VyjSť PO SChODOCh“

komik a standupista juraj „šoko“ Taba-
ček sa dostal do povedomia verejnosti najmä 
svojou rolou v hornej Dolnej. Pre mnohých 
je však známy svojimi šušlavými stand-up 
vystúpeniami, ale aj ako improvizátor v zo-
skupení 3T. ako sa vlastne dostal k tomu, že 
sa bude venovať práve stand-upu a čomu sa 
venuje vo voľnom čase, ale aj to, prečo ne-
dokázal vyjsť po schodoch, sme zisťovali pre 
čitateľov letáku PLUs Lekárne.

ako ste sa dostali k stand upu? 
Autom. Ale nie, ja už 13 rokov hrám v zosku-

pení 3 T – 3 Tvorivé tvory. Sme traja chalani. 3T 
vzniklo v Žiline v bábkovom divadle, teraz ale už 
hrávame v mestskom divadle. Je to improvizač-
né predstavenie, ktoré je vždy nové, iné. Na zá-
klade tohto sme sa dostali aj do bratislavského 
Nu spiritu, priestoru, kde okrem iného vznikli 
aj Silné reči, teda stand-up. Tam nás uvidel 
Jano Gordulič, ktorý  bol už vtedy zakladajúcim 
členom tejto skupiny. Oslovil ma, či by som to 
neskúsil. Najskôr som si myslel, že stand-up 
je akoby taký pokleslý žáner a že sa mu ne-
chcem venovať. Neskôr som si uvedomil, že to 
tak vôbec nie je. Prvý stand-up celkom dobre 
dopadol, už vtedy som mal vybratú tú šušlavú 
postavičku, ktorú používam. Tak som dal jeden 
stand-up a bol som celkom spokojný, že na ten 
prvýkrát celkom fajn. Ale Jano prišiel za mnou 
a hovorí, že keďže som špeciálny hosť večera, 
tak by bolo vhodné, keby som dal vystúpenie 
dvakrát. Vtedy som mal pocit, že som zožral 
všetku múdrosť a som absolútne zorientovaný. 
Výsledkom bolo totálne faux-pas a že to nevy-
šlo tak,  ako malo. Čo bolo veľmi dobre, že sa 
mi to stalo. Bol som prefackaný a musel som 
si uvedomiť, že je to naozaj vec, ktorá potrebuje 
istý typ prístupu, prípravu atď. Ja si stand-up 
nepíšem, je to improvizácia. Mám vymyslený 
charakter, okolnosti a aj  to, ako to skončí. A na 
konci by mal byť potlesk, čo nie je vždy pravda.

Máte pripravené aj iné charaktery?
Do budúcna, ak sa to podarí, lebo pokusov už 

bolo niekoľko, by to mal byť práve Juraj Taba-
ček, človek, ktorý nešušle a ktorý rozpráva za 
seba. To, že som si vybral postavičku, je taký 
akoby ochranný postoj, človek sa scudzí a tým 
pádom má takú nárazníkovú zónu. Väčšina 
standupistov ide za seba. Stand-up nie je jediná 
vec, ktorej sa venujem a nemám na ňu až tak 
veľa času, tak skôr čerpám z toho, čo už mám. 

Vo vašej profesii je dôležitý hlas, máte 
nejaké recepty proti zachrípnutiu či 
problémom s hlasivkami? 

Ja pre hlas nerobím nič, aby som ho udr-
žiaval. Ale je pravda, že je dôležité, aby her-
ca, keď vyjde na javisko, bolo zreteľne počuť 
a rozumieť. Aby dokázal dlho rozprávať. To, že 
niekto kričí, nemusí znamenať, že je to zrozu-
miteľné, ale to už sú roky praxe. Je to tréning. 

keď sa stane, že náhodou ochoriete, idete 
k lekárovi alebo zavítate do lekárne, či si 
pomôžete sám?

Vo väčšine prípadov sa snažím pomôcť si 
sám, keď sú to príznaky, ktoré viem odčítať. 
Mám na sebe dlhodobo odsledované, že ne-
pomôže nič iné ako oddych a musím na 3 dni 
vypnúť. Ale keď je niečo, čo vyzerá kompliko-
vanejšie, alebo to neviem odhadnúť, tak le-
kár a na základe toho navštevujem lekáreň. 

Udržujete sa nejak v kondícií? Venujete sa 
niečomu inému?

Veľmi rád by som povedal, že áno, ale nie je 
veľa času. Mám dve deti, syn ktorý má 7 rokov, 
rád bicykluje, takže ak je to len trochu mož-
né, tak ideme spolu. Čo sa týka športu, tak 
môj šport je chalupárčenie, lebo keď prídeme 
na chalupu, tak tam čokoľvek, čo trčí zo zeme, 
zaváňa prácou. To je istý typ tréningu. V po-
slednej dobe, keďže som mal problémy s chrb-
ticou, lebo veľa cestujem v aute, som začal cvi-
čiť s fyzioterapeutkou, ktorá mi pomáha dávať 
držanie tela do pôvodného stavu. Už sa cítim 
oveľa lepšie. Keď mi prechladli kríže, tak som 
nevedel vyjsť po schodoch. Chodím tiež raz za 
čas na masáže. 

Autor: redakcia časopisu Lekárnik
Foto: Jozef Kapusta



marec | apríl

Vašu najbližšiu PLUS Lekáreň nájdete na www.pluslekaren.sk 11

Príčinou môže byť alergia na rôzne druhy 
potravín alebo potravinové intolerancie. Tie sú 
medzi ľuďmi pomerne časté. Alergiu na ces-
nak, jablká, orechy, citrusy, mlieko, lepok či 
nejakú ďalšiu potravinu má skoro každý z nás. 
Orechy alebo citrusy môžeme zo stravy ľahko 
vyradiť, horšie to je s intoleranciou na lepok 
alebo laktózu. Vylúčiť z našej stravy pečivo 
alebo mliečne produkty je už značne obme-
dzujúce. Našťastie, aj pre tieto potravinové 
intolerancie už existuje riešenie.

TRáVENIE LEPkU Náš ORGaNIZMUS
NaDByTOČNE ZaťažUjE

Označenie lepok je odvode-
né od slova "lepiť", a to je 
podľa odborníkov práve 
to, čo lepok v našich 
črevách vykonáva.  
Doslovne črevá za-
lepí a tie potom nie 
sú schopné dosta-
točne tráviť všetky 
živiny. Prichádzajú 
zažívacie ťažkosti. 
Lepok je hojne zastú-
pený vo všetkých typoch 

pšenice, ryže, jačmeňa aj ovsa, stretneme sa 
s ním hlavne v pečive. Pre celiatikov je jedinou 
terapiou bezlepková diéta. Tá má zmysel aj pre 
ľudí, ktorí môžu mať len čiastkové príznaky in-
tolerancie na lepok.  Vo všeobecnosti si potom 
pochvaľujú, že im ustúpili tráviace ťažkosti a cí-
tia viac energie. Veľmi obľúbená je medzi špor-
tovcami a jej zástancom je aj tenista Djokovič. 

 Aktuálne sa však ukazuje, že takáto diéta 
nie je vždy nevyhnutne potrebná!

akO FUNGUjÚ ENZýMy?

V posledných rokoch sa uskutočnilo niekoľ-
ko vedeckých štúdií1, 2, 3, 4 o pôsobení enzýmov 
na rozklad lepku na menšie, neškodné a ľah-
šie stráviteľné fragmenty. Výsledky týchto 
štúdií sú veľmi nádejné. Ukazuje sa, že využi-
tie prírodných enzýmov uľahčuje cielené a vy-
soko účinné rozloženie molekúl lepku. Práve 
na základe výsledkov týchto štúdií vzniklo aj 
zloženie doplnku stravy LepokFit. Odporúča 
sa užívať 1 tabletu bezprostredne pred jedlom 
obsahujúcim lepok.  Odstránia sa tak neprí-
jemné príznaky spojené s jeho intoleranciou, 
ako sú obťažujúce nadúvanie, zlé trávenie 
alebo dlhodobý nedostatok energie. 

TRáPI VáS ČaSTé NaDÚVaNIE, PLyNaTOSť, 
hNaČky ČI DLhODOBý NEDOSTaTOk ENERGIE?

INTOLERaNCIa LakTóZy jE CELOSVETOVý 
PROBLéM

Problémy s trávením mliečnych produktov 
majú ľudia na celom svete. Odhaduje sa, že je 
to cez 60 %. V prípade Slovenskej republiky sa 
tráviace problémy súvisiace s laktózovou into-
leranciou objavujú u cca 20 % populácie. Ne-
príjemnými prejavmi laktózovej intolerancie 
sú predovšetkým nevoľnosť, plynatosť alebo 
bolesti hlavy či brucha. Väčšina z nás je zvyk-
nutá raňajkovať napr. jogurt, syry alebo ďalšie 
mliečne produkty. Tie majú tendenciu zahlie-
ňovať naše telo a spôsobovať nám zdravotné 
problémy. Preto je potrebné laktózu obsiahnu-
tú v mlieku dobre stráviť alebo sa radšej vyhý-
bať mliečnym produktom, čo je však obmedzu-
júce. Zlé trávenie mliečneho cukru – laktózy 
je dané malou produkciou, či úplnou absen-
ciou vlastného enzýmu laktáza. Všeobecne sa 
dá povedať, že tvorba enzýmu laktáza sa nám 
znižuje spolu s vekom. Čím sme starší, tým 
menej laktázy sa nám vytvára, a tým väčšie 
problémy môžeme mať pri trávení mliečnych 
produktov. Ako  dojčatá sme teda vybavení naj-
lepšie na to, aby sme dokázali stráviť príjem 
materského mlieka. Potom túto schopnosť po-
maly strácame.

1)  Hugh J. Cornell, Agnieszka Czyzewska, Finlay A. Macrae, Grazyna Rydzewska, Anna Nasierowska-Gutmejer, Arkadiusz Bednarczuk, Teodor Stelmasiak: The Effect of Enzyme Supplementation on Symptoms  
and Duodenal Histology in Celiac Patients, International Journal of Celiac Disease, International Journal of Celiac Disease, Vol. 4, No. 2, 2016, pp 40-47

2)  Messer M, Baume PE: Oral papain in gluten intolerance. Lancet. 1976 Nov 6;2(7993):1022
3)   H. J. Cornell, F. A. Macrae, J. Melny, C. J. Pizzey, F. Cook, S. Mason, et al.: Enzyme therapy for management of coeliac disease. Scand J Gastroenterol. 2005 Nov;40(11):1304-12.
4)  Buddrick O, Cornell HJ, Small DM: Reduction of toxic gliadin content of wholegrain bread by the enzyme caricain. Food Chem, 2015 Mar 1;170:343-7.

16,44 €  1421 €

11,96 €  1033 €

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

akO PREDíSť TRáVIaCIM  
ťažkOSTIaM PRI 

kONZUMáCII PRODUkTOV 
OBSahUjÚCICh LEPOk

Pre lepšie trávenie lepku od-
porúčame nový výživový doplnok 
LepokFit, ktorý je vyvinutý pria-
mo pre osoby s intoleranciou 
na lepok. Mechanizmus účinku 
je celkom jednoduchý. LepokFit 
obsahuje enzýmy, ktoré dokážu 
štiepiť lepok na jednotlivé oli-
gopeptidy a aminokyseliny. Tie 
sú potom pre človeka ďaleko lep-
šie stráviteľné. 

Účinnosť enzýmov bola vedec-
ky potvrdená!

akO PREDíSť TRáVIaCIM  
ťažkOSTIaM PRI kONZUMáCII 

MLIEČNyCh PRODUkTOV?

LaktoPlus je najsilnejším pro-
duktom na trhu, ktorý je určený pre 
osoby s intoleranciou na potraviny 
obsahujúce laktózu. Už jedna kap-
sula výživového doplnku LaktoPlus 
s obsahom enzýmu laktáza dokáže 
rozštiepiť obsah laktózy zodpoveda-
júci ½ litru mlieka. LaktoPlus je na-
vyše obohatený aj o črevné baktérie 
bacillus subtillis, ktoré sú potrebné 
pre naše zdravé črevá. Stačí užívať 
1 kapsulu pred jedlom obsahujúcim 
laktózu (mliečne produkty) a môžete 
zhrešiť. Vychutnajte si svoje obľúbe-
né mliečne výrobky bez nepríjemných 
ťažkostí! 
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Detský kútik Macka Pusíka

Ďalšie maľovanky a zaujímavé 
príbehy nájdete v aktuálnom 

čísle detského časopisu

Ď

Na jar sa v prírode rodí najviac mláďat, preto sa na 
prechádzkach správaj ticho. A keby si náhodou v tráve 
našiel srnčiatko, alebo malého zajačika, nechaj ich na 
mieste, nedotýkaj sa ich a čo najskôr sa od nich vzdiaľ. 

Ich mamičky čakajú niekde o kúsok ďalej 
a určite sa k nim vrátia!

Každé mláďatko na tejto strane 
spoj s jeho mamičkou.

Pusik_image_lekarna_A4_unor_1.indd   12 11.1.2018   17:03:23
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POMaLy PEČENé jahňaCIE STEhNO SO ZEMIakMI BOULaNGèRE

POSTUP:
1. Vo veľkej panvici rozohrejte maslo na 

maximálne strednom ohni, vsypte cibu-
ľu, pór, stopkový zeler a cesnak, priklop-
te a duste 10 minút do zmäknutia, občas 
premiešajte.

2. Vsypte ryžu, vlejte vývar, priveďte do 
varu a varte asi 15 minút. Vsypte špenát 
a petržlenovú vňať, aby listy zavädli v ho-
rúcej polievke. Pár minút varte, aby ryža 
zmäkla, ale špenát nesmie stratiť farbu!

3. Rozmixujte (na ako hladko chcete). 
Osoľte a okoreňte. Podávajte s kyslou 
smotanou, pažítkou a pečivom.

POTREBUjEME:

• 2 kg šalátových zemiakov s peknou 
šupkou (varný typ a), nakrájané na 
plátky

• 3 cibule, nakrájané na tenké plátky
• zväzok tymianu
• zväzok rozmarínu
• 1 jahňacie stehno s kosťou
• 1 hlavičku cesnaku, strúčiky olúpané
• 600 ml hydinového vývaru
• morskú soľ a čerstvo namleté čierne 

korenie
• 80 g masla + na hrášok
• 300 g mrazeného hrášku

ZELENá POLIEVka 

 
varí a peCie  POSTUP:

1. Rúru predhrejte na 130 °C. Zmiešajte 
zemiaky, cibuľu a tymianové lístky, riadne 
osoľte a zľahka okoreňte. Rozložte všetko do 
pekáča.

2. Jahňacie stehno prešpikujte kúskami 
masla, na štvrtky pokrájaným cesnakom 
a špičkami rozmarínu. Mäso osoľte a oko-
reňte. Položte ho do pekáča na zemiaky, 
podlejte časťou vývaru a navrch naukladajte 
zvyšné maslo.

3. Pečte 4 až 5 hodín, kým mäso nebude 
mäkké a zemiaky nebudú upečené. Podľa 
potreby podlievajte zvyšným vývarom. Vyber-
te z rúry, zakryte alobalom a nechajte 20 mi-
nút odpočívať. Podávajte s hráškom ohria-
tym na masle.

POTREBUjEME:

• 30 g masla  
• 1 cibuľu, nakrájanú nadrobno 
•  1 veľký pór, nakrájaný na kolieska, 

prepláchnutý  
• 2 stopky zeleru, nakrájané nadrobno  
• 1 strúčik cesnaku, nakrájaný nadrobno 
• 2 lyžice dlhozrnnej ryže (basmati) 
• 1 liter horúceho zeleninového vývaru  
• cca 120 g mladých špenátových lístkov 
•  cca 30 g čerstvej petržlenovej vňate, 

nasekanej 
• morskú soľ a čerstvo namleté čierne 

korenie  
• kyslú smotanu + pažítku na posypanie

Materiál prevzatý z časopisu Apetit. 
Ďalšie zaujímavé recepty a články 
nájdete v aktuálnom čísle časopisu 
Apetit z vydavateľstva Burda Praha.

POTREBUjEME:

• 65 g studeného masla 
• 40 g práškového cukru 
• 75 g hladkej múky 
• 2,5 lyžičky škrobu 
• 1 lyžicu kakaa holandského typu 
• 1 veľký žĺtok 
• 1 balenie bielej čokoládovej polevy

Na náplň: 
• 200 g mliečnej čokolády 
• 125 g smotany na šľahanie 33 % 

POSTUP:
1. Rúru predhrejte na 180 °C. V mixéri roz-

mixujte maslo, práškový cukor, múku, škrob, 
kakao a žĺtok. Cesto zabaľte do potravinár-
skej fólie a dajte do chladničky odpočinúť na 
aspoň 30 minút.

ČOkOLáDOVé SUšIENky

2. Cesto vyvaľkajte medzi 2 hárkami papie-
ra na pečenie na hrúbku približne 3 mm, vy-
krájajte z neho vykrajovátkom ováliky, rozlož-
te ich na plech vyložený papierom na pečenie 
a pečte 8-10 minút. Nechajte vychladnúť.

3. Na náplň dajte čokoládu a smotanu do 
misky a postavte ju na hrniec s vriacou vo-
dou. Miešajte, aby sa čokoláda rozpustila, 
spojila so smotanou a vznikla hladká hmota. 
Odstavte a dajte do chladničky vychladnúť.

4. Sušienky postupne po dve pozlepujte 
vychladnutou náplňou a rozložte ich na pra-
covnú plochu. Bielu čokoládovú polevu rozo-
hrejte podľa návodu, ozdobte ňou sušienky 
a nechajte stuhnúť.

Odolajte 
pokušeniu 

a nenahraďte v náplni 
mliečnu čokoládu 

horkou. Samotné sušienky 
sú skôr horké, a tak im 

jemná chuť mliečnej 
čokolády svedčí. 
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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. marce 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 balíčkom kuchárskych kníh v hodnote 20 €. Mená  výhercov 
zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 5/6  2018.

HRAJTE S NAMI O HODNOTNÉ CENY!

Správne riešenie tajničky z čísla 1/2:  
kEĎ Sa ROk SO ZIMOU a SNEhOM POČíNa, SľUBUjE DOSť 
ChLEBa aLE MáLO VíNa. 
Vecné ceny získali:
Ján Gulík z Vranova nad Topľou 
Katarína Kovácsová zo Štúrova 
Marta Furtáková  z Trenčína 

Správne riešenie osemsmerovky  z čísla 1/2:  
VODa a VZDUCh SÚ ZákLaDOM žIVOTa, BEZ LáSky NIE jE 
žIVOT SáM.
Vecné ceny získali:
Martina Kušniráková z Košíc 
Lucia Bihari Ostatná z Mosta pri Bratislave 
Nikoleta Vargová z Nových Zámkov 

Správne riešenie sudoku z čísla 1/2:  1755   6779   9932
Vecné ceny získali:
Oľga Partlová z Myjavy  
Peter Sysel z Bratislavy 
Viera Čipčalová z Košíc 

VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

BÁBIKA, BALALAJKA, BALÓN, BARAN, BÚRKA, DOBROTA, 
HODNOTA, HRDOSŤ, KAKAO, KALAMITA, KALAN, KAZETA, 
KNIHA, KOALA, KOKOS, KOSTARIKA, KRAVA, LOPTA, LOVEC, 
MASKOT, MATKA, MOLITAN, MOTORKA, MRKVA, NORMA, 
NOVINA, OKTÁN, OPCIA, PASTA, PIATOK, PODREPY, 
PODVAL, POLKA, PRAVÁK, RIEKA, RODINA, SAHARA, 
SOKOL, SPARTAK, TARTAN, TRAFIKA, TRAVIČ, VODKA.

Čím väčšie bohatstvo, ... (dokončenie v tajničke).

3 x

 OSeMSMerOvKa

Vylúštenú osemsmerovku posielajte do 31. marca 2018  mailom na adresu sutaz@pluslekaren.sk.  
Do predmetu mailu uveďte OsEmsmEROVkA. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adre-
su a telefónne číslo. Troch z vás odmeníme silikónovými formami na pečenie v hodnote 15  €. 
Výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 5/6  2018.

3 x
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  TaJNiCKa

Vylúštenú tajničku posielajte  do 31. marca 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 ponorným mixérom Bosch v hodnote 25 €. Mená výhercov 
zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 5/6  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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Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, www.szhk.sk Autor: M. Hájiček
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tech. spol.

2/4

potom

mililiter 

(zn.)

skratka 

súhvezdia 

Plachty 

(Vela)

Jozef 

(dom., 

nár.)

ofŕkal sa

mužské    

meno      

(11. 4.)

prítok 

Dunaja 

v Passau

posudzu-   

jeme

fínsky 

tucet

autor      

Lenin-     

gradskej 

symfónie

slovenský 

politik

rus. revolú- 

cia (skr.)

vstať, 

po česky

úder 

nohou

rúcajme

naval air 

service

africký štát

tiež

citoslovce 

smiechu

časť 

oceánu

zápas 

(bás.)

Miroslav Válek: Slová z básne (1. tajnička): (2. tajnička).

patriaci 

rodičke

nešikovná 

žena

krasová 

zvislá 

jaskyňa

omacal

dotieravý 

hmyz

detský 

tulák

machiná-   

cie (pejor.)

český 

herec

osobné 

zámeno

cvičná 

skladba

Jozef 

(dom.)

kôň       

hnedej     

farby

meno

herečky

Janžurovej

ruské 

guľkové 

počítadlo

piotín,     

po česky

polostrov   

v Chor-    

vátsku

lasá,      

po česky

očisti 

vodou
mravouka 2/3

dochan,    

kull,       

taka

skúmavo

Nationale 

Volks-     

armee 

(skr.)

býv. juho-  

slovanský 

prezident

Európsky 

parlament 

(skr.)

2/2

hanba 

(kniž.)

pomaly 

(hud.)

rímske 

číslo 3

štrková 

vozovka 

(hovor.)

pokryl 

rosou
pchá

nemoty

2/1

kód štátu 

Iowa

Remote Key 

Injection

tropická 

tráva

evidenčné 

číslo (skr.)

milý Júlie

nástroj na 

štiepanie

citoslovce 

hrôzy

gazda 

na salaši

1

Tomáš 

(dom.)

automobil 

(expr.)

šediví

bangladéš. 

mena

kmeňoý 

symbol

jednostop. 

vozidlo

myknutia

pomerne 

staro

značka 

tónu

štítok 

na čiapke

internetová 

diskusia

žni

málo 

osvetlená

sparné 

počasie

havarijné 

poistenie

pružné 

drevo

rozhlasové 

prijímače

ubytovacie 

zariadenie

nasilu bral 

(expr.)

von (nár.)

pracoval 

ihlou

rovný 

(kniž.)

prechodne

hnedo-     

zelený

grécke 

písmeno

tou cestou

lapá

audio-     

technika

na hnedú 

farbu
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...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Súťažný formulár

Meno a priezvisko

Adresa

Telefón



Vaša najbližšia PLUS LEKÁREŇ

Hrajte s nami o skvelé ceny! 

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, jej vyhodnotenie, identifikáciu výhercov a ich 
kontaktovanie, a to na obdobie 1 roka. 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 označených logom PLUS LEKÁREŇ a pošlite ich v obálke označenej  
SÚŤAŽ PLUS LEKÁREŇ na adresu: UNIPHARMA, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice. Do obálky priložte aj vyplnený SÚŤAŽNý fORMULÁR. 

Súťažný formulár je dostupný aj vo Vašej najbližšej PLUS LEKÁRNI. Súťaž prebieha v termíne od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018 vrátane. 

Žrebovanie výhercov prebehne v máji 2018. Zoznam výhercov spotrebiteľskej súťaže bude zverejnený  
na stránke www.pluslekaren.sk a v dvojmesačníku PLUS  LEKÁREŇ Novinky 7/8 2018.

3 x 
víkendový pobyt 

pre 2 oSoby 

v bojnických kúpeľoch  

3 x víkendový pobyt pre 2 oSoby na donovaloch

5 x 
kozmetický 

balíček vichy

5 x 
kozmetický 

balíček bioderma

5 x 
rýchlovarná 

kanvica


