
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 2019 alebo do vypredania zásob. Uvedené 
pôvodné ceny sú len odporúčané. Všetky ceny zahŕňajú DPH v zákonom stanovenej výške. Ilustračné foto: ingimage. Za tlačové chyby nezodpovedáme. 

Bolesť hrdla

Bolesť

alergická nádcha

TV PONUKA

dorithricin® 

20 tvrdých pastiliek
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.

liek na orálne použitie.

ibalgin® 400, 48 tbl
•  Bolesť hlavy, zubov, chrbta, svalov a kĺbov, 

menštruačné bolesti
•  Horúčka pri chrípkových ochoreniach
•  Protizápalový účinok
Pre dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

liek na vnútorné použitie.  
obsahuje ibuprofén.

nasometin®   
50 mikrogramov/dávku 

nosová suspenzná 
aerodisperzia,  
10 g/60 dávok

novinka na liečbu sezónnej 
alergickej nádchy s klinicky 

potvrdeným účinkom. 
Neovplyvňuje pozornosť. 

Pre dospelých. Podávanie 
jedenkrát denne.

liek na použitie do nosa. 
obsahuje mometazónfuroát.

Pancreolan® ForTe, 60 tbl
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 použitie. Obsahuje pankreatín.

Miloš Bubán:
Vieme čo jeme?
str. č. 9

Aby trávenie 
nebolo trápenie!

  685 €
7,51 €

  439 €
5,08 €   651 €

8,47 €

  1123 €
12,99 €

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

Súťažte a vyhrajte 
úžasné ceny!
str. č. 12

Platí pri kúpe  
Hylak® forte, 100 ml

do 31. 3. 2019

len 1 cenT

+

Trávenie

Hylak® forte, 100 ml 
+ Hylak® forte, 30 ml

Hylak® forte – Vaše trávenie 
ako nové. Pre rýchlu a účinnú 

obnovu črevnej mikroflóry pri 
hnačke, ale aj pri zápche a pri 

liečbe antibiotikami. Vhodný aj 
pre deti od 2 rokov.

Lieky na vnútorné použitie.

Bolesť uší
dolorgit med  
ušné kvapky, 10 ml  
Zmierňujú bolesť, 
začervenanie a svrbenie. 
Ušné kvapky slúžia na 
podporné ošetrenie pri 
ťažkostiach vonkajšieho 
ucha. Účinná látka 
glycerín pôsobí proti 
opuchom, zmierňuje 
bolesti a vytvára film.

Zdravotnícka pomôcka.

  506 €
6,21 €

nové

Novinky
marec
apríl

K lepšiemu zdraviu prispievame 
aj skvelými cenami.
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Bolesť

chríPka, PrechladnuTie nádcha, PrechladnuTie

Bolesť hrdla

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 použitie.

VoltaTherm hrejivá náplasť  
na úľavu od bolesti chrbta, 5 ks
Hrejivá náplasť VoltaTherm poskytuje 8 hodín 
tepla pre predĺženú úľavu od bolesti až na 
24 hodín. Účinok pozorovaný pri akútnej 
nešpecifickej bolesti v dolnej časti chrbta 
počas a po 2 dňoch používania.

Zdravotnícka pomôcka.

robicold® rapid 200 mg/30 mg 
mäkké kapsuly, 20 cps
Pre rýchle zmiernenie príznakov 
chrípky a prechladnutia. Znižuje 
horúčku, uvoľňuje upchatý nos, potláča 
bolesť hlavy a hrdla.

liek na vnútorné použitie.

PhYsioMer® Hypertonický 135 ml
V akcii aj iné nosové spreje PHYSIOMER®

Uvoľní upchatý nos pri nádche 
a prechladnutí. Nosový sprej zo 100 % 
prírodnej morskej vody, bohatej na 
minerály. Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu, 
prirodzene regeneruje.

Zdravotnícka pomôcka.

coldreX® horúci nápoj 
citrón, 14 vreciek

V akcii aj iné lieky COLDREX®

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 použitie. 

nuroFen® rapid 400 mg capsules 
20 kapsúl, 10 kapsúl
Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. 
Potláča horúčku pri chrípke a zápaloch 
horných ciest dýchacích. 2 x RÝCHLEJŠIA 
ÚĽAVA OD BOLESTI**

liek na vnútorné použitie. obsahuje ibuprofen.

** V porovnaní s obalovanými tabletami NUROFEN®

neo-angin® bez cukru, 24 pastilek1) 
+ nasic®, nosová roztoková 
aerodisperzia 10 ml2)

neo-angin®, na bolesť v krku jednoducho 
Neo-geniálny! Lieči bolesť v krku, dezinfikuje 
ústnu dutinu, potláča zápal. V akcii tiež príchuť 
čerešňa a šalvia, všetko bez cukru.
nasic® nosový sprej na nádchu s hojivým 
pantenolom rýchlo uvoľňuje upchatý nos, 
zmierňuje opuch, podporuje hojenie 
poškodenej nosovej sliznice.
1) Lieky na miestne použitie v ústach a hrdle.
2) liek na nosové podanie.

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. 

Účinok až na 6 hodín podľa odporúčaného 
dávkovania. Od 18 rokov.

liek na vnútorné použitie.

  649 €
7,51 €

  471 €
5,78 €

  387 €
4,58 €

20 cps

  355 €
6,25 €

  814 €
9,41 €

  785 €
9,62 €

  942 €
10,90 €

69,78 €/l

  687 €
8,43 €

alergia
vividrin® ectoin® 
očné kvapky, 10 ml
Očné kvapky na liečbu 
a prevenciu symptómov 
a príznakov alergických 
zápalov. Redukuje zápaly 
spojiviek vyvolané alergénom. 
Zmierňuje príznaky alergie 
(začervenanie, svrbenie 
a slzenie očí) a zvlhčuje oči. 

Zdravotnícka pomôcka.

len 1 euro

+

Platí pri kúpe  
Neo-angin®, 24 pastiliek
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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. 

Bolesť

kolagén

voltaren® Forte 2,32 % gél  
150 g

Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti 
bolesti na 12 hodín. uľavuje od bolesti chrbta, 

svalov a kĺbov. Stačí aplikovať iba 2 x denne.

liek na vonkajšie použitie. obsahuje 
diclofenacum diethylaminium.

gelactiv 3-collagen Forte  
60 cps akcia 1 + 1
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.

colafit 60 kociek
Čistý kryštalický kolagén 
vo forme mäkkých, ľahko 
prehĺtateľných kociek. Balenie 
na 2 mesiace užívania – stačí 
len 1 kocka denne. Bez farbív 
a prídavných látok.

výživový doplnok.

dikY® 4 % Spray Gel 
dermálna roztoková 
aerodisperzia, 30 ml
Roztoková aerodisperzia s obsahom 
sodnej soli diklofenaku, ktorá sa po 
nanesení na pokožku zmení na gél. 
DIKY 4 % Spray Gél je indikovaný na 
zmiernenie náhlej bolesti a opuchu 
postihujúcich malé a stredne veľké kĺby 
a tkanivá v okolí kĺbu.

liek na vonkajšie použitie. obsahuje sodnú 
soľ diklofenaku.

  1443 €
17,69 €

96,20 €/kg

  1285 €
14,87 €

  1498 €
17,33 €

  786 €
9,63 €

kĺBY, väzY a šľachY

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.

Kĺby Forte 60 tbl
Glukosamín a chondroitín 
sú ľudskému organizmu 
vlastné látky. sú jednou 
z hlavných zložiek kĺbových 
chrupaviek, spojivového 
tkaniva, ktoré je súčasťou 
pohybového ústrojenstva. 
Prípravok je obohatený 
o vitamín C a  extrakty 
z boswéllie, vŕby bielej, 
kurkumy dlhej a čierneho 
korenia.

výživový doplnok.

ibalgin® duo effect, 100 g1)

Kombinácia dvoch účinných látok 
vo forme krému. Potláča bolesť, 
zmierňuje zápal a urýchľuje 
vstrebávanie modrín. Lieči poúrazové 
stavy a následky športových úrazov, 
krvné podliatiny, podvrtnutie kĺbu. 
Uľavuje od bolesti chrbta. Pre dospelých 
a dospievajúcich od 12 rokov.

V akcii aj Ibalgin® gel, 100 g2)  

a Ibalgin® krém, 100 g2)

1)  liek na vonkajšie použitie.
2)  Lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú 
    ibuprofén.

  715 €
8,27 €

71,50 €/kg

kĺBová výživa
Proenzi® intensive 120 tbl
To najlepšie pre váš pohyb od Proenzi®

•  Nové, unikátne zloženie
• Zosilnená výživa vďaka rastlinným 

extraktom: vŕba biela, kurkumín 
a Boswellia serrata pre zdravé, pružné 
a pohyblivé kĺby

výživový doplnok.

  2608 €
30,18 €

  1190 €

  890 €
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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 
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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. 

suchý kašeľchrípka a prechladnutie
upchatý nos

CHCSK/CHTHRFL/0021/18

POMOCNÍCI PrI
ChrÍPkE A PrEChlAdNutÍ

bolesť v krku

Dátum trvania akcie od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019 
Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. Otrivin Menthol 0,1 % obsahuje xylometazolíniumchlorid. Liek na podanie do nosa. Oroforte menthol je liek na vnútorné použitie. TheraFlu prechladnutie 
a  chrípka je liek na vnútorné použitie. Sinecod je liek na vnútorné použitie. Obsahuje butamirati dihydrogenocitras. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou spoločností GSK. ©2019 skupina 
spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. V prípade otázok kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com.  
Prípadné nežiaduce účinky prosím hláste na: ch.safety@gsk.com. Dátum vypracovania materiálu: 02/2019

  823 €
10,09 €

  523 €
6,41 €

25,15 €/l
  431 €

5,28 €

  560 €
6,86 €

Veľká noc bez starostí.  
Jedzte, smejte sa a žite.

  427 €
5,57 €

  469 €
6,10 €

  551 €
7,18 €

78,71 €/kg

  703 €
9,15 €
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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. 

kĺBY, svalYvlasY, koža, nechTY zasPávanie, sPánok

srdce, cievY, energia

Mobisan gél 100 ml
Vhodný na starostlivosť o pokožku v oblasti 
unavených a namáhaných kĺbov, chrbtice, 
šliach a svalov aj v oblasti kĺbov postihnutých 
artrózou. Originálna receptúra! Gél je obohatený 
o eukalyptus a mentol, ktorý vyvoláva príjemný 
chladivý efekt. Bez parfumov a farbív.

kozmetický výrobok.

Beauty Plus 60 tbl
Obsahuje až 27 zložiek. Výnimočnou 
súčasťou zloženia je výťažok rastliny Dračia 
krv (Croton lechleri). Má silné účinky proti 
plesniam, baktériám aj vírusom. Pomáha 
dezinfikovať smerom zvnútra, čo môže 
pomôcť hlavne pri zápaloch kože, akné, 
tvorbe lupín.
výživový doplnok.

neosPan forte  
45 tob, 15 tob
Obsahuje extra dávku valeriány lekárskej 
a pomarančovníka horkého, pre ľahšie zaspávanie 
a kvalitnejší spánok. Funkčnosť prípravku dopĺňajú 
bylinné extrakty, vitamíny B1, B2, B6 a horčík.

výživový doplnok.

gs koenzým Q10 60 mg  
30 + 30 cps

optimálna dávka 60 mg koenzýmu Q10 
s vysokou vstrebateľnosťou. Biotín pre 
normálny energetický metabolizmus, 

psychickú a nervovú činnosť.

V akcii aj GS Koenzým Q10 30 mg  
30 + 30 cps

Výživové doplnky.

  829 €
9,59 €

45 tob

MagneX ciTraTe + B6  
100 + 50 tbl zdarma

Vysoko vstrebateľný horčík pre 
srdce, svaly a na nervový systém vo 

výhodnom balení. 50 tabliet ZDARMA! 
Horčík prispieva k správnemu 

fungovaniu nervov a svalov. 
Neobsahuje cukor, laktózu ani lepok.

výživový doplnok.

  524 €
6,81 €

  999 €
11,78 €

Q10 60 mg

Brusnice Forte 
10 tbl
Prípravok je kombináciou troch látok:
• extraktu z plodov brusníc 

veľkoplodých s vysokým obsahom 
proanthokyanidínov (PAC), 

• monosacharidu D-Manózy,
• výťažku z vňate zlatobyle obyčajnej, 

ktorá prispieva k prirodzenej 
funkcii močového mechúra 
a dolných močových ciest.  

výživový doplnok.

Močové cesTY

nadúvanie, PlYnaTosť Pálenie záhY

degasin® 280 mg  
32 mäkkých kapsúl  
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu 
a plynatosti. Prináša úľavu pri črevných 
a brušných ťažkostiach.

Zdravotnícka pomôcka.

GAVISCON Duo Efekt Žuvacie tablety 
48 tabliet, 24 tabliet 
Poskytuje rýchlo dvojakú úľavu od pálenia 
záhy a tráviacich ťažkostí. Vhodné aj pre 
tehotné a dojčiace ženy. 

liek na vnútorné použitie.

rennie® ice bez cukru 
24 tbl, 48 tbl
Pálenie záhy je už minulosťou. Majte Rennie® vždy 
po ruke.
• Rýchla a efektívna úľava od pálenia záhy do 

niekoľkých minút
• Neutralizuje prebytočnú kyselinu v žalúdku
Maximálne 11 žuvacích tabliet denne, od 12 rokov.

Zdravotnícka pomôcka.  632 €
7,48 €

48 tbl

  556 €
6,44 €

  599 €
7,02 €

48 tbl

L.
SK

.M
KT

.C
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01
.2

01
8.

06
48

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 použitie.

  790 €

  550 €

  700 €
70,00 €/l

Prémiové balenie
50 tbl. ZDARMA!



6
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. 

zrak

dezinFekcia kože a slizníc

sTarosTlivosť o zrak

Luteín Forte 60 cps  
Zinok prispieva k udržaniu 
dobrého zraku. 
Vitamíny C, E a stopové 
prvky zinok a selén 
prispievajú k ochrane 
buniek pred oxidačným 
stresom. 

výživový doplnok.

Betadine® dezinfekčný roztok  
120 ml 
Dezinfekčný roztok ničí široké 
spektrum baktérií, vírusov a húb. 
Vhodný na ošetrenie a dezinfekciu 
rán, liečbu bakteriálnych 
a plesňových infekcií. 

liek na vonkajšie použitie. obsahuje 
jódovaný povidón.

ocuTein® BrillanT – da vinci  60 tob1) 
+ ocuTein® Sensitive očné kvapky  

15 ml2) zdarMa 
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.

V akcii aj OCUTEIN® BRILLANT – Da Vinci  
90 + 30 tob1) + antistatatická utierka ZDARMA.

1) výživový doplnok.  
2) Zdravotnícka pomôcka.

MulTiviTaMínY

koMPleX lakToBacilov

centrum® od a až po železo® 100 tbl
V akcii aj Centrum® SILVER 100 tbl  

Komplexné multivitamíny s obsahom 
minerálov a stopových prvkov v špeciálnom 
výhodnom balení 100 tbl so zľavou 25 %.

Výživové doplnky.

rakYTníček® multivitamínové želatínky 
s rakytníkom príchuť rakytník, 50 ks
V akcii aj iné druhy želatíniek RAKYTNíČEK® 

RAKYTNíČEK® multivitamínové želatínky sú 
unikátne nielen svojou ovocnou chuťou, obsahujú 
totiž 20 % ovocnej šťavy, ale i vysokým obsahom 
9 vitamínov. Bez konzervačných látok, umelých 
sladidiel a pridaného farbiva. 
Na výber RAKYTNíK, MORSKÝ SVET, DŽUNGĽA, 
HRUŠKA a VIŠŇA.

Výživové doplnky.

GS Laktobacily FORTE 21 
60 + 20 cps, 30 + 10 cps
Unikátny komplex 9 odolných kmeňov 
baktérií. 21 miliárd životaschopných 
mikroorganizmov* v dennej dávke 
(2 kapsuly). Navyše selén pre podporu 
imunity.

* Uvedené množstvo zodpovedá okamihu výroby.

výživový doplnok.

vibovit®+ FarMa 50 ks
Akcia platí aj na Vibovit®+ DINO 50 ks

Želé multivitamíny pre deti 
s vynikajúcou ovocnou chuťou 
a komplexom 10 vitamínov 
a minerálnych látok pre podporu ich 
imunity.

Výživové doplnky.

pri kúpe 1 bAleniA 
dostAnete druhé 

len zA 1 Cent. 

  1325 €
15,71 €

 60 + 20 cps

  830 €
9,61 €

5 ml

  2232 €
25,82 €

60 tob

  574 €
6,64 €

47,83 €/l

  1983 €
27,54 €

oParY, aFTY

cannaderm® cannadent 
regeneračné sérum na afty a opary 

5 ml, 10 x 1,5 ml  
Regeneračné sérum z kvalitného bio konopného 

oleja, klinčeka a arniky má protizápalový 
a upokojujúci účinok, pôsobí proti oparom, 

aftám, zápalom ďasien, otlakom a prasklinám.

kozmetický výrobok.

špeCiálnA 
veľkonočná edíCiA

  1807 €
25,11 €

  1290 €

  664 €
7,29 €
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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. 

 

 

HYDRATÁCIA

S PREBIOTIKAM
I

24h

  1198 €
14,13 €

79,87 €/l
sensidaily

  529 €
6,14 €

20 g

Bepanthen® Sensiderm krém 20 g, 50 g

Bepanthen® SensiDaily krém 150 ml

916_Iberogast_letak_SK_A5L_A_03_FINAL.indd   1 6. 2. 2019   13:50:26

  998 €
11,81 €

  529 €
6,12 €
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anTiParaziTiká

srdce

nervoziTa, úzkosť, sTres

chudnuTie

ProsTaTa, PoTencia, viTaliTa

regulácia hladinY cukru
Parazitex 60 cps
V akcii aj ParazitEx Junior sirup  
150 ml

Odporúčame! ParazitEx pre tráviaci 
trakt bez parazitov vďaka vrcholáku 
a papáji. Preverené a najsilnejšie 
zloženie na trhu!  
Pozor, teraz i novinka Parazitex Junior 
– sirup pre deti už od 3 rokov!

výživový doplnok.

3-omega Premium 
100 cps
Extra čistý rybí olej s vysokým 
obsahom EPA (300 mg) a DHA 
(200 mg) v jednej kapsule. EPA 
a DHA prispievajú k správnej funkcii 
srdca. Priaznivý účinok sa dosiahne 
pri dennom príjme 250 mg EPA 
a DHA. Kapsuly sa môžu rozžuť.

výživový doplnok. Melisana klosterfrau  
95 ml, 155 ml
Rastlinný liek na nervové ťažkosti 
s upokojujúcim účinkom. Obsahuje špeciálnu 
kombináciu 13 liečivých bylín, starostlivo 
zvolených na základe znalostí liečebných 
účinkov prírody. 
•  Upokojuje pri strese.
•  Zmierňuje nervozitu, úzkosť, bolesť hlavy 

z rozčúlenia, pri tréme, upokojuje vnútorné 
napätie v klimaktériu, pri menštruácii.

•  Pomáha pri nespavosti, uľahčuje sťažené 
zaspávanie z nervozity i pri zmenách 
atmosférického tlaku.

liek na vnútorné použitie alebo kožné podanie.

Bellasin balance 40+ 
120 tob

Chudnutie pre ženy po štyridsiatke. 
Bellasin podporuje spaľovanie tukov1, 2 

a zníženie hmotnosti1, 2 zrelých žien. Rovnako 
obmedzuje pocit 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.

cemio red3  
60 cps, 30 cps

Nová generácia v starostlivosti 
o prostatu, potenciu a vitalitu. Tri účinky 

v jednej kapsule denne. Slivka africká 
a ľan siaty podporujú zdravie prostaty, 

maca podporuje sexuálne zdravie 
a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen 

podporuje vitalitu.

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.

inkonTinencia

zuBné náhradY

Tena® Lady slim NORMAL 
8 ks
Inkontinenčné vložky v limitovanej 
8 ks edícii sú špeciálne 
navrhnuté pre stredný únik moču 
a poskytujú trojitú ochranu proti 
pretečeniu, vlhkosti a zápachu.

Zdravotnícka pomôcka.

blend-a-dent eXTra sTark original   
fixačný krém, 2 x 47 g
Zanecháva v ústach pocit čistoty a sviežosti. Udržuje zubnú 
náhradu na mieste, a tak predchádza prenikaniu zvyškov 
jedla pod zubnú náhradu.

kozmetický výrobok.

  908 €
11,34 €

  1907 €
23,83 €

  991 €
12,15 €

  1078 €
12,47 €

  3157 €
36,55 €

  1649 €
19,50 €

60 cps

  420 €
4,87 €

44,21 €/l
95 ml

  753 €
8,72 €

80,11 €/kg

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. 

  132 €
1,96 €
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Mudr. Miloslav Bubán, uznávaný gastro-
enterológ. väčšina z vás si ho asi pamätá 
ako hlásateľa a moderátora z televízie, kde 
pôsobil viac ako 30 rokov. napriek tomu sa 
vždy na plný úväzok venoval profesii lekára, 
ktorú miluje najviac. Oddychuje hlavne pri 
cestovaní. Je to jeho vášeň. Pripravili sme 
pre vás sériu jeho článkov, prvý z nich na 
tému „vieme čo jeme?“.

Už sme si zvykli, že chémia nás sprevádza 
na každom kroku od rána do večera a samo-
zrejme sa dostala aj do potravín. Do potra-
vín sa bežne pridávajú látky, ktoré predlžujú 
trvanlivosť potravín, zvýrazňujú alebo obno-
vujú farbu potravín, zvyšujú alebo regulujú 
kyslosť a zahusťovacie vlastnosti, prípadne 
dodávajú potravinám sladkú chuť bez použi-
tia repného cukru. Teda prídavné látky, ktoré 
nazývame aj aditíva. Poznáme ich ako  rôzne 
zahusťovadlá, emulgátory, prídavky na zjem-
nenie chute, na jej zvýraznenie, aromatické 
látky, aditíva pre lepšiu farbu, vôňu, či na 
predĺženie doby trvanlivosti. 

Mnohé aditíva sú prírodného pôvodu 
a nielenže nepredstavujú pre organizmus 
človeka žiadne riziko, ale môžu mať do-
konca ochranný účinok: kyselina askorbo-
vá – vitamín C, lecitín – znižuje cholesterol, 
tokoferoly – vitamín E, kurkumín – žltá 
farba z korenia kurkuma s protirakovino-
vým účinkom, riboflavín – vitamín B2 a pod.  
Tu sú napr. niektoré priaznivo pôsobiace lát-
ky: E 170 – uhličitan vápenatý, e 270 – kyseli-
na mliečna, e 290 – oxid uhličitý, e 300 – ky-
selina askorbová (vitamín C), e 306 – výťažok 
bohatý na tokoferol, e 322 – lecitíny, e 410 – 
karobová guma, e 440 – pektín, e 948 – kyslík.

Na obale každej predávanej potraviny musí 
byť uvedený zoznam všetkých prídavných  
látok. Poradie býva zostupne podľa množ-
stva obsiahnutej látky, pričom každá látka 
je uvedená celým názvom alebo medziná-
rodným číselným trojciferným, alebo štvor-
ciferným číslom za písmenom E. Používanie  

potravinových aditív regulujú národné aj  
európske normy. Vo väčšine krajín existujú 
inštitúcie, ktoré udeľujú povolenie na použitie 
príslušnej látky. Niektoré inštitúcie vykonáva-
jú svoj vlastný výskum (USA, EU, Kanada), iné 
(SR je vo väčšine prípadov medzi nimi) vychá-
dzajú zo zistených a predložených údajov. 

Na potraviny s vysokým obsahom aditív 
a konzervačných látok môže upozorniť nepri-
merane nižšia cena, veľmi dlhá trvanlivosť, 
neprirodzená farba, i keď tieto ukazovatele 
nie sú celkom spoľahlivé. Ako spotrebitelia 
máme jediný nástroj, ako ponuku potravín na 
trhu usmerniť - vyberať si medzi potravinami 
a nekupovať potraviny nevyhovujúce.

Niekedy ale zloženie potravy nemôžeme 
ovplyvniť, najmä v reštaurácii, v závodnej 
jedálni či na návšteve. A nemôžeme ovplyv-
niť ani spôsob prípravy. Syntetické farbivá 
a konzervačné látky obsahujú aj niektoré 
lieky. Rovnako žuvačky bez cukru a DIA vý-
robky obsahujú náhradné sladidlá, ale to iste 
nebude dôvod pre ich odmietanie.

Po zhodnotení množstva „éčiek“ v po-
travinách si ako gastroenterológ myslím, 
že pre vznik ohrozujúcich chorôb sú dôle-
žitejšie iné opatrenia. Znížiť konzumáciu 
nadmerného množstva tukov, nasýtených 
mastných kyselín, cukru, soli, kofeínu a al-
koholu. Taktiež nefajčiť a zvýšiť nedostatoč-
ný príjem prírodných antioxidantov z ovocia, 
zeleniny a orechov, jesť viac vlákniny z obil-
nín a strukovín. Ľudia sa málo hýbu a sú 
obézni. Ale samozrejme nezabúdame ani na 
to, o čom sme doteraz hovorili, odporúčame 
aj vyhýbať sa zbytočným chemickým látkam 
v potravinách a jesť čo najprirodzenejšiu 
stravu (obilniny, strukoviny, ovocie, zeleninu, 
orechy, olejnaté semená).

MILOš BUBáN: VIEME ČO JEME?
NA záVer zOPár dObrých rád:

1.  Snažte sa čo najviac variť z čerstvých  
surovín, mäsa, ovocia a zeleniny, kto-
ré žiadne éčka neobsahujú. 

2. Obmedzte príjem priemyselne 
spracovaných hotových výrobkov  
a rýchleho občerstvenia. ak už sa im  
nemôžete vyhnúť, snažte sa, aby ste 
minimálne raz denne konzumovali 
čerstvé potraviny.

3. Pozorne sledujte údaje na etiketách. 
často krát hneď vedľa výrobku na-
bitého aditívami nájdete podobný 
s menším množstvom prísad. Čím 
menej éčok denne, tým lepšie pre vás 
a vaše deti. 

4. Pokiaľ vám to peňaženka dovolí,  
kupujte bio výrobky na trhoch.

5. Jedzte veľa ovocia a zeleniny, obsa-
hujú dôležité antioxidanty, ktoré vám 
pomôžu odbúrať z tela škodliviny.

6. Nepoužívajte v kuchyni žiadne ume-
lé dochucovadlá, ak máte malé deti. 
Radšej si dajte trošku námahy a po-
traviny im dochuťte zmesou rôznych 
byliniek. Urobia vám oveľa lepšiu 
službu.

Poradňa

E. V., Pezinok: Prečo sú obličky pre človeka dôležité?
Obličky sú párovým orgánom uloženým po stranách driekovej chrbtice. Celková 
hmotnosť obličiek u človeka je okolo 300 gramov. Majú tmavšiu kôru a svetlejšiu dreň. 
Základnou jednotkou obličky /teda morfologickou a funkčnou/ je tzv. nefrón a jedna 
oblička obsahuje až 1-1,2 milióna nefrónov. V obličkách sa denne prefiltruje až l70-l80 l 
tekutiny a vymočí sa denne 1-1,5 litra. Z toho vyplýva obrovská výkonnosť obličiek. 

I. Č., Trnava: Po chrípke mi zostali bolesti kĺbov. Je to v poriadku?
Prechodné bolesti kĺbov niekedy spojené aj so zápalom sa môžu vyskytnúť pri rôznych 
vírusových infekciách. Platí to aj o hepatitíde B, rubeole, zápale slinných žliaz-parotitíde, 
infekčnej mononukleóze, infekciách spôsobených enterorvírusmi, adenovírusmi a pod. 
Netrvajú zväčša dlhšie ako 6 týždňov a dobre reagujú na konzervatívnu liečbu, odpočinok 
a bežné antireumatiká, ktoré vám poradia aj v lekárni.

nové
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 SUDOKU

Vyriešte sudoku a pošlite nám vylúštené čísla (z ružových  štvorčekov, v abecednom poradí 
od písmena A po písmeno L) do 31. marca 2019 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 produktov PLUS LEKáREŇ v hodnote 20 €. 
Mená  výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 5/6  2019.

hrAJTe S NAMI O hOdNOTNÉ ceNY!

Správne riešenie tajničky z čísla 1/2: NIK NEMILUJE VLASŤ 
PreTo, že Je veľká ale PreTo, že Je Jeho. 
Vecné ceny získali:
Eduard L. z Medzilaboriec
Dana D. zo Skalice
Lýdia K. z Veľkého Rovného

Správne riešenie osemsmerovky  z čísla 1/2: NIE PRE šKOLU.
Vecné ceny získali:
Dagmar Š. z Trebišova
Štefan R. z Trnavy
Anna B. zo Žiliny

Správne riešenie sudoku z čísla 1/2:  8388  4186         7491
Vecné ceny získali:
Mária B. z Košíc
Kornélia L. z Bratislavy
Soňa K. z Martina

VýhercOM SrdeČNe bLAhOŽeLáMe!

BABYLON, BAJAJA, BASTILA, 
BITKÁR, BUKSA, CIEVA, DAKAR, 

DÁŽĎOVKA, DEFEKT, DOVOLENKA, 
DROGA, ĎASNO, ĎATEĽ, KAKADU, 

KAUZA, KAZATEĽ, KOJAK, KOLOTOČ, 
LARNAKA, MAĎAR, MASKÁČE, 

MATRIKA, NAFTA, OCTAN, OČOVÁ, 
ODKOP, OPART, OPICA, OTIEPKA, 

PAĽBA, PANIKA, PANVICA, POLKA, 
PROBLÉM, RADIANT, SABOVČíK, 

SKLÁR, SLINA, SLOHA, SNOPY, 
SONDA, SVRAB, SYNAK, TANGO, 

ULICA, VALČíK, VLÁKNINA, VÝROBOK.

 OSEMSMEROVKA

Vylúštenú osemsmerovku posielajte do 31. marca 2019 mailom na adresu 
sutaz@pluslekaren.sk. Do predmetu mailu uveďte oseMsMerovka. 
Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. 
Troch z vás odmeníme smoothie mixérom Concept v hodnote 25 €. Mená  
výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 5/6  2019.

keĎ si ... (tajnička)
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Vašu najbližšiu PLUS Lekáreň nájdete na www.pluslekaren.sk www.pluslekaren.sk       facebook.com/pluslekaren

  TAJNICKA

Vylúštenú tajničku posielajte do 31. marca 2019 mailom na adresu sutaz@pluslekaren.sk.  
Do predmetu mailu uveďte TaJnička. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu 
a telefónne číslo. Troch z vás odmeníme parným hrncom Tefal v hodnote 30 €. Mená výhercov 
zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 5/6  2019.

V súvislosti so spotrebiteľskou súťažou organizovanou spoločnosťou UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice,  
dochádza k spracovaniu vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa za účelom vyhodnotenia a spracovania výsledkov 
súťaže, identifikovania výhercu a odovzdania výhry výhercovi. Osobné údaje výhercov spotrebiteľských súťaží budú zlikvidované po uplynutí 3 rokov od skončenia zmluvného 
vzťahu. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov nájdete na našej stránke www.pluslekaren.sk/ochrana osobných údajov/GDPR. 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

Tomáš Janovic (1937), slovenský spisovateľ, novinár, textár, básnik, satirik, aforista, autor rozhlasových, televíznych a divadelných hier.
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kód     

Thajska

kút

púštne    

zviera

d i

(bás.)

bremeno

ruský      

mesto

ženské    

meno

zásielky

plavý kôň

podopriem

us ý

šachista

jedno-      Uranové   

predložka

štýl        

papagáj

líščia      

diera

hrob       

(kniž.)

časti       

j

duchý     

cukor

doly (skr.) dopingová  

látka

ý

džezu

papagáj

zábava

kôpor,     

chotárov

úbytok vá-  

hy tovaru

základná   

číslovka dravý      

vták

zábava

po česky

alkohol 

(skr.)

lehota,     

po rusky

latinský 

erbium     

(zn.)

obaja

úschovňa 

rušňovsotva,     

hádam dub,       

zápor

obaja

sólovo 

(h d )

3

mužské    

meno

b é

po angl.

(hud.)

neón (zn.)

vlani

osobné    

zámeno

1

vlani,      

po česky

ozruta

kód 

Talianska

ktorým    

smerom

tamten

končatina   

zvierat

Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, www.szhk.sk Autor: J. Farkaš



kúpte dva ľubovoľné produkty značky

vystrihnite a pošlite čiarové kódy...

... a vyhrajte úžasné ceny!

Vystrihnite 2 čiarové kódy z produktov 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. 2019 do 30. 4. 2019 
vrátane. Žrebovanie výhercov sa uskutoční v máji 2019.  
Zoznam výhercov spotrebiteľskej súťaže bude 
zverejnený na stránke www.pluslekaren.sk 
a v dvojmesačníku PLUS LEKÁREŇ Novinky 7/8 2019.



Meno a priezvisko ...........................................................................

Adresa .............................................................................................

Telefóne číslo  .................................................................................
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, vyhodnotenie, 
identifikáciu výhercov a ich kontaktovanie, a to na obdobie 1 roka. Úplné 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.

Súťažný formulár  
Vyhrajte jednu z 24 úžasných cien

4 x víkendový pobyt pre 2 osoby  
v Bojnických kúpeľoch v LD Tríbeč

4 x víkendový pobyt  
pre 2 osoby na Donovaloch

12 x kozmetický balíček

4 x iPad

viac ako 500 PLUS LeKárNÍ. dostupné po celom slovensku.
nájdi svoju najbližšiu Plus lekáreň na www.pluslekaren.sk

viac ako  
70 kvalitných 

produktov 
za výhodné 

ceny.


