
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. mája do 30. júna 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

Bolesť, horúčka

TV PONUKA

Ibalgin® rapidcaps 400 mg 
30 cps
rýchlo sa dostane k miestu bolesti! Účinné 
analgetikum vo forme mäkkých kapsúl 
s protizápalovým účinkom.

liek na vnútorné použitie. obsahuje ibuprofén.

BrUFeN® 400  
30 tbl, 50 tbl
Účinná úľava od bolesti a horúčky. Potláča 
zápal, znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, zubov, 
krížov a menštruačné bolesti. Ibuprofen sa 
rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu.

liek na perorálne použitie. obsahuje ibuprofen.

Miloš Bubán:
Bolesti 
na hrudníku
str. č. 9

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

Pripravte sa na leto!  
str. č. 12

nové

Novinky
máj
jún

Magne B6® Forte, 50 tbl
Tablety obsahujú citrát horčíka pre 

účinné doplnenie horčíka. Horčík 
a vitamín B6 prispievajú k zníženiu 

vyčerpania a únavy a k správnej 
funkcii psychiky.

V akcii aj Magne B6®  
Control Stress, 30 tbl

Výživové doplnky.

horčík

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.

Bolesť

hylak® forte 
100 ml, 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. 

liek na vnútorné použitie.

TráVeNIe

laCalUT® aktiv  
zubná pasta, 75 ml
Medicinálna zubná pasta na ochranu pred 
parodontitídou. Má výrazne sťahujúci účinok, posilňuje 
parodont, zastavuje krvácanie z ďasien, spevňuje 
zubnú sklovinu a chráni pred vznikom zubného kazu.

kozmetický výrobok.

oChraNa PreD ParoDoNTITíDoU

K lepšiemu zdraviu 
prispievame aj 
skvelými cenami.

  439 €
5,08 €

  885 €
10,24 €

Magne B6® Forte  506 €
6,19 €

50,60 €/kg

  742 €
9,08 €

74,20 €/l

  264 €
3,68 €

35,20 €/l

  412 €
5,05 €

50 tbl

  412 €
5,04 €
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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. 
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Visine® Classic 0,05 % 
očná roztoková instilácia, 15 ml
OKAMŽITÁ A DLHOTRVAJÚCA úĽaVa  
oD ZačerVeNaNÝCh očí. 
Rýchly nástup účinku.

liek na očné použitie.  
obsahuje  
tetryzolíniumchlorid.

Claritine® 10 mg 
10 tbl, 7 tbl
osloBoĎTe sa oD alerGIe A OPÄŤ ZHLBOKA 
DÝCHAJTE.
•  Rieši prejavy vonkajších aj interiérových alergií
•  Neovplyvňuje bežné denné aktivity
•  Uľaví od príznakov alergie až na 24 hodín

liek na vnútorné použitie. obsahuje loratadín.

lIVosTIN® 0,5 mg/ml 
očná suspenzná instilácia, 4 ml
Príznaky klasickej a sezónnej konjunktivitídy (zápal 
spojoviek). Cielený účinok v mieste ťažkostí.

Na podanie do oka. obsahuje levokabastíniumchlorid.

PoDrážDeNé očI

NUroFeN® pre deti, 100 ml
V akcii aj NUROFEN® pre deti Jahoda, 100 ml

Suspenzia pre deti od 3 mesiacov. rýchla a účinná 
úľava od horúčky a bolesti. Obsahuje dávkovaciu 
trubičku pre presné a jednoduché dávkovanie.

lieky na vnútorné 
použitie. obsahujú 
ibuprofen.

Bolesť

FlIXoNel 50 mikrogramov/dávka 
nosová suspenzná aerodisperzia 

60 dávok
Nosový sprej na liečbu alergickej nádchy. 

Uľavuje od príznakov alergie – upchatý 
nos, kýchanie, svrbenie nosa a slzenie očí, 
a to počas 24 hodín. komplexná úľava od 

alergickej nádchy už v 1 dávke!

liek na vstrekovanie do nosa. obsahuje
flutikazónpropionát.

Fenistil® 1 mg/g gél 
30 g
Rýchla a účinná úľava pre svrbivú podráždenú 
pokožku rôzneho pôvodu: svrbiaca vyrážka, 
uštipnutie hmyzom, spálenie slnkom, povrchové 
popáleniny, žihľavka. Forma gélu má chladivý účinok.

liek na vonkajšie použitie. obsahuje 
dimetindéniummaleinát.

alerGIa
TV PONUKA

MaxiMag horčík + vitamín B6  
ForTe 375 mg, 50 cps
Prispieva k zníženiu vyčerpania a únavy, rovnováhe 
elektrolytov, správnemu fungovaniu nervového 
systému a svalov, normálnej psychickej funkcii, 
udržaniu zdravých kostí a zubov.

Výživový doplnok.

horčík

Magnézium + vitamín B6 
s príchuťou čiernych ríbezlí alebo 

pomaranča, 20 šumivých tabliet 
Prispieva k normálnej činnosti svalov 

a nervovej sústavy a k zníženiu miery únavy 
a vyčerpania. 

Výživový doplnok.

  270 €   270 €

  588 €
7,20 €

  1160 €
13,57 €

  574 €
7,03 €

  421 €
4,88 €

  342 €
4,46 €

  380 €
4,40 €

38,00 €/l

  479 €
5,49 €

10 tbl
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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. 

rosalGIN® easY  
140 mg vaginálny roztok, 5 ks
Prináša rýchlu úľavu od gynekologických 
ťažkostí, svrbenia a pálenia. Vhodný aj na 
bežnú ženskú hygienu.

Vaginálny roztok určený na výplachy pošvy. 
obsahuje benzydamíniumchlorid.

BIoProN® Forte 
30 cps, 60 cps
Kombinácia kvasinky Saccharomyces 
boulardi a laktobacilov.

Výživový doplnok.

lINeX® CoMPleX, 14 cps
Gastrorezistentné kapsuly s obsahom Lactobacillus 
rhamnosus GG v dennej dávke 20 miliárd CFU (2 cps) 
pre obnovu rovnováhy črevnej mikroflóry. Spolu 
s vitamínmi B a zinkom prispievajú k podpore 
imunity a k zníženiu pocitu únavy.  
1 – 2 kapsuly denne. Bez lepku, laktózy, mliečnych 
bielkovín a želatíny. 

Výživový doplnok.

Canespor® krém, 15 g
V akcii aj iné lieky Canespor®

KONIEC SVRBENIA AJ PÁLENIA. KONIEC PLESNE. 
Určený na liečbu kožnej mykózy (plesne) nôh, vrátane medziprstových 
priestorov, rúk a ďalších častí tela. Natiera sa len 1 x denne.

antimykotikum na vonkajšie použitie. obsahuje liečivo bifonazol.

GYNekoloGICké ťažkosTI

kožNá MYkóZa

Beliema® effect, 10 vaginálnych tabliet1) 

+ Beliema® expert Intim gél, 200 ml2)

starostlivosť o intímne zdravie. Pri zakúpení 
produktu Beliema® Effect, 10 vaginálnych tabliet 
získate Beliema® Expert Intim gél,  
200 ml za 0,01 €. 

V akcii aj Beliema® Expert Intim krém, 50 ml2)

1) Zdravotnícka pomôcka.
2) kozmetický výrobok.

INTíMNe ZDraVIe

NoVINka

Urinal akut® ForTe, 20 tbl 
+ Urinal® express ph, 6 vrecúšok
starostlivosť o zdravie močových ciest.  
Pri zakúpení Urinal Akut® FORTE, 20 tbl získate  
Urinal® Express pH, 6 vrecúšok za 0,01 €.

Výživové doplnky.

koMPleX lakToBaCIloV

laktobacily 9 
14 cps
Výživový doplnok je komplexom 9 kmeňov 
laktobacilov a bifidobaktérií. V dennej 
dávke obsahuje 15 miliárd vitálnych 
mikroorganizmov.

Výživový doplnok.

  440 €

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

  550 €

TV PONUKA

Platí pri kúpe  
Urinal Akut® FORTE, 

20 tbl

leN 1 CeNT

Platí pri kúpe  
Beliema® Effect,  

10 vaginálnych tabliet

leN 1 CeNT

+

+

  1090 €
12,00 €

15,57 €/l

  648 €
7,59 €

  932 €
10,79 €

30 cps

  630 €
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. 

Flebaven® 500 mg  
filmom obalené tablety 
90 tbl
lieči prejavy žilového ochorenia: kŕčové žily, bolesť, 
opuch a pocit ťažkých nôh. Tiež lieči príznaky 
akútneho hemoroidálneho ochorenia. Liek 
obsahuje 500 mg mikronizovaného diosmínu.

liek na vnútorné použitie. 

kŕčoVé žIlY a heMoroIDY

MoBIVeNal® micro simple  
60 + 10 tbl zadarmo

Hlavnými zložkami výživového 
doplnku MOBIVENAL® sú 

mikronizovaný a čistený diosmín 
s hesperidínom. 

MOBIVENAL® je určený pre ľudí  so 
sedavým zamestnaním, pri dlhom 

státí, chodení a cestovaní.

Výživový doplnok.

DIosMíN a hesPerIDíN

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.
  890 €

kĺBY, VäZY a šĽaChY

TV PONUKA

  1534 €
17,76 €

  851 €
11,83 €

  845 €
11,02 €

  405 €
5,27 €

  480 €
6,24 €

  679 €
8,85 €

  1358 €
17,69 €

90,53 €/kg

  1563 €
20,36 €

86,83 €/kg

  1010 €
13,15 €

101,00 €/kg
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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. 

herPesIN® kréM 
2 g, 5 g
Pôsobí proti vírusu, ktorý vyvoláva opary. 

liek na vonkajšie použitie. obsahuje aciklovir.

ZoVIraX® DUo 
dermálny krém, 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.

oParY

100 % rakYTNíkoVÝ oleJ  
10 ml, 30 ml, 30 cps, 60 cps

Rakytníkový olej je prírodný 
koncentrát vitamínov.  

Okrem vitamínov obsahuje 
betakarotén, kyselinu listovú, 

organické kyseliny, triesloviny, 
minerálne soli a dôležité 

esenciálne mastné omega 
kyseliny.

Výživové doplnky.

VITaMíNY

  271 €
3,53 €

  271 €
3,53 €

  479 €
6,24 €

15,97 €/l

  421 €
5,49 €

8,42 €/l

  559 €
7,28 €

Vitamín B12 500 mcg  
100 tbl
Vitamín B12 prispieva 
k správnemu fungovaniu 
nervového systému a psychiky, 
k správnej funkcii imunitného 
systému a k zníženiu vyčerpania 
a únavy. Zohráva úlohu v procese 
delenia buniek, prispieva 
k správnej tvorbe červených 
krviniek a správnej látkovej 
premene homocysteínu.

Výživový doplnok.

  800 €

Zubné pasty parodontax sú zdravotnícke pomôcky.
ústne vody parodontax sú kozmetické prípravky.

Flector® eP náplasť 
5 ks

 Porazte bolesť, zápal a opuch! 
Liečivá náplasť pôsobí proti bolesti 

svalov, šliach, kĺbov či chrbtice. 
Účinne zmierňuje zápal a opuch. 

stačí ju nalepiť 1 alebo 2-krát denne 
priamo na miesto bolesti.

liek na vonkajšie použitie.  
obsahuje diklofenak epolamín.

séDaTIF PC®  
60 tbl
Homeopatický liek, tradične 
používaný pri úzkostných stavoch, 
precitlivenosti, podráždenosti 
a poruchách spánku. Nemá žiadny 
vplyv na schopnosť viesť vozidlá 
a obsluhovať stroje.

liek na vnútorné použitie.

úZkosTNé sTaVY,  
PorUChY sPáNkU

Bolesť

  574 €
6,64 €

  872 €
10,09 €

  1001 €
12,27 €

  1005 €
12,31 €

30 ml

  736 €
9,02 €

  611 €
7,07 €

36,13 €/l

36,13 €/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. 

Guttalax® je voľnopredajný liek na vnútorné použitie. Obsahuje dinátriumpikosulfát. DulcoSoft® je zdravotnícka pomôcka. Obsahuje 
makrogol 4000. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, prípadne sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Účinné preháňadlo
Odporúča sa užívať večer, úľava prichádza 
nasledujúci deň ráno        
Účinok nastupuje 6 – 12 hodín po podaní

Zmäkčuje stolicu 
Roztok bez farby a chuti, ktorý možno 
jednoducho primiešať do obľúbeného nápoja                                                                                                                                         
Vhodný počas tehotenstva, dojčenia 
a pre deti od 2 rokov 
Úľava prichádza za 24-72 hodín

Má riešenie.

Preháňadlo
s jemným účinkom   

NOVINKA

Imodium® 
tvrdé kapsuly, 20 ks
Rýchla a účinná liečba hnačky. Na liečbu 
akútnej a chronickej hnačky.

liek na vnútorné použitie. obsahuje 
loperamídiumchlorid.

lIečBa hNačkY

scholl kúra na nechtovú mykózu  
3,8 ml

Účinne pôsobí proti nechtovej mykóze. 
Pomáha chrániť pred rozšírením infekcie 

na ďalšie nechty. 

Zdravotnícka pomôcka.

eXo-NaIlNer® lak 2 v 1 
5 ml
V akcii aj Excilor® pero na liečbu 
plesňových infekcií nechtov
Preukázaný účinok proti plesňovým 
infekciám nechtov. Necht nie je potrebné 
obrusovať. 

Zdravotnícka pomôcka.

NeChToVá MYkóZa Ureagamma® masť na starostlivosť 
o nohy, 45 ml
Masť s obsahom 10 % urey, ktorá podporuje 
schopnosť kože pohlcovať a zadržiavať vlhkosť. 
Na ošetrovanie suchej a zhrubnutej pokožky 
nôh. Bez parfumov a konzervačných látok.

kozmetický výrobok.

sTarosTlIVosť o PokožkU Nôh

akTíVNe UhlIe

Carbo Plus 250 mg, 20 cps
aktívne uhlie je v prípravku vo svojej prirodzenej 
podobe, s garanciou zachovania všetkých jeho 
vlastností, predovšetkým veľkostným profilom 
čiastočiek a absorpčnými schopnosťami. 

Výživový doplnok.

  180 €

Nicorette® spray 1 mg/dávka 
orálna roztoková aerodisperzia, 

150 dávok
VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA.  

Účinkuje okamžite a túžbu po cigarete uhasí 
po 60 sekundách. rýchla úľava od chuti na 

cigaretu a nutkania fajčiť.

liek na podanie do úst. obsahuje nikotín.

oDVYkaNIe oD FaJčeNIa

UniGel® 5 g
Hydrofilný gél na ošetrenie: 
• povrchových poranení kože, 
• odrenín, 
• rezných rán, 
• popálenín,
• drobných poranení v domácnosti a pri športe. 
Zabraňuje tvorbe chrást a vzniku jazvy.  
Použitie: 1 x denne.

Zdravotnícka pomôcka.

PoraNeNIa kože

sudocrem®  
125 g, 250 g
Upokojuje, regeneruje a chráni citlivú 
detskú pokožku pri plienkových 
zapareninách. Viac než 85 rokov skúseností 
v starostlivosti o pokožku.

kozmetický výrobok.

sTarosTlIVosť o PokožkU

  595 €
6,89 €

  342 €
3,97 €

  483 €
5,60 €

19,32 €/l

  924 €
10,69 €

36,96 €/kg
250 g

  636 €
7,36 €

  1098 €
12,71 €

EXo-nAILnER®

  476 €
5,93 €

  1198 €
13,87 €

  1680 €
19,45 €
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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. 

DIaMizin Gurmar  50 cps, 150 cps
Štandardizovaný výťažok účinných látok z rastliny 

Gymnema Sylvestre, ktorá je v prírodnom lekárstve 
Orientu tradične používaná mnoho storočí pri 

ťažkostiach spojených s diabetom. Účinné látky 
prispievajú k optimálnej hladine glukózy v krvi a znižujú 
chuť na sladkosti, čím napomáhajú redukovať nadváhu.

Výživový doplnok.

ocuvite® lUTeIN forte  
60 tbl

Ocuvite obsahuje vyváženú kombináciu 
karotenoidov, luteínu a zeaxantínu, vitamínu 

C a E, ako aj minerálov a zinku, ktorý prispieva 
k udržaniu dobrého zraku.

Výživový doplnok.

MeTaBolIZMUs GlUkóZY

Carnosine komplex 900 mg 
60 tbl
Obsahuje bioaktívny peptid 
L-Karnozín, ktorý podporuje 
obnovu buniek. Navyše obsahuje 
6 ďalších overených látok so silným 
antioxidačným účinkom, ktoré 
podporujú vitalitu, činnosť mozgu 
a regeneráciu buniek.

Výživový doplnok.

VeDelI sTe, že kažDá sValoVá BUNka 
Vo VašoM Tele PoTreBUJe karNoZíN?

Karnozín (carnosine) je  100 %  
prírodná látka, ktorá sa prirodze-
ne vyskytuje v ľudskom orga-
nizme a jeho najväčšia kon-
centrácia sa nachádza vo 
svaloch, srdci a mozgovej 
kôre. Množstvo karnozínu 
v našom tele sa rapídne 
zmenšuje po 30 roku živo-
ta. To sa dáva tiež do pria-
mej súvislosti s tým, prečo 
sa nám do 70 roku života zni-
žuje celková hmotnosť a účin-
nosť svalov v priemere o 40 %.

Užívaním karnozínu sa obnovu-
je normálna regulácia bunkového cyklu. 
V ľudskom tele funguje ako "čistič" buniek. Pôso-
bí tak proti spomaľovaniu fungovania buniek a tiež 
umožňuje ich lepšiu reprodukciu.

Pre svoje zázračné účinky si užívanie karnozí-
nu nemôžu vynachváliť predovšetkým 2 zdanli-
vo veľmi odlišné skupiny ľudí. Prvou skupinou sú  
seniori, u ktorých karnozín veľmi dobre pôsobí pro-
ti starnutiu buniek. Dôležitý je tiež protizápalový  

a protinádorový účinok. Karnozín chráni mozgové 
bunky pred poškodením a mnohé práce odporúčajú 

jeho užívanie pri autistických poruchách alebo 
pri Alzheimerovej chorobe. 

Druhou skupinou sú vrcholoví a re-
kreační športovci. Karnozín sa 

užíva pre ochranu svalov pred 
zranením, zvyšuje ich silu, odol-
nosť, vytrvalosť a urýchľuje re-
generáciu. Zásadný je jeho vplyv 
na účinné odbúravanie kyseliny 
mliečnej zo svalov, čím prehlbu-
je výkon a odďaľuje únavu.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná 
o úplne netoxický prírodný proteín, 

ľudia môžu užívať také množstvo karno-
zínu, aké chcú, a to bez vedľajších účinkov. 

Každé nevyčerpané množstvo sa jednoducho vy-
lučuje z tela močom a potom.

Veľmi výhodné je kombinovať karnozín s ďalšími 
látkami so silnou antioxidačnou aktivitou. Takto je-
dinečným produktom je Carnosine komplex, kom-
binácia karnozínu s koenzýmom Q10, vitamínom E, 
karnitínom, ALA, resveratrolom a extraktom z čučo-
riedok. Carnosine komplex je produkt s maximál-
nou silou!

eNZYCol® DNa*, 100 + 40 tob zadarmo 
DNA* pod kontrolou

Odporúčaný pri zvýšenej hladine kyseliny močovej2, 3, 4, 5  
a pri zvýšenej záťaži a obmedzení nosných kĺbov1.  
Napomáha k normálnej funkcii dolných močových ciest2, 3.

* Zinok prispieva k normálnej syntéze DNA.
1 Vitamín C, 2 extrakt z plodu višne, 3 extrakt zo zeleru, 4 kurkumín,  
5 extrakt z pistácie

Výživový doplnok.

PrI ZVÝšeNeJ hlaDINe 
kYselINY MočoVeJ

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.

  1290 €

ZáZrak Pre rešTarT NašICh BUNIek – karNoZíN!

  1565 €
19,16 €

  1784 €
20,66 €

  886 €
10,25 €

50 cps

  3421 €
41,93 €
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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.  * DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: dojčenie je pre novorodencov a dojčatá najlepší spôsob výživy, výrobky užívajte 
iba na základe rady odborníkov. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch.

Cannaderm® Capillus 
šampón na seboreu, 150 ml
Vhodný pre suchú, šúpajúcu sa a svrbiacu pokožku 
hlavy s prejavmi seborey, atopického ekzému 
alebo lupienky. Prírodná receptúra s konopným 
olejom, ktorá zmierňuje tvorbu šupín, svrbenie 
a začervenanie vlasovej pokožky.

V akcii aj Cannaderm® Capillus šampón s kofeínom, 
150 ml

kozmetické výrobky.

atix, súprava na odstraňovanie 
kliešťov
Atix súprava obsahuje sprej a pinzetu. 
Zdravotnícka pomôcka vhodná pre ľudí aj 
zvieratá. Zabraňuje prenosu infekčných chorôb 
počas odstraňovania kliešťov z hostiteľa.

Zdravotnícka pomôcka.

sTarosTlIVosť 
o VlasY

BeZPečNé oDsTraňoVaNIe 
klIešťoV

Duo Detox herbal, 30 tbl
Novinka pre komplexnú detoxikáciu prírodnou 
cestou. Obsahuje extrakt z artičoky a patentovaný 
extrakt z brokolice. Artičoka pomáha podporovať 
trávenie, prispieva k normálnej funkcii pečene 
a črevného traktu, podporuje vylučovaciu funkciu 
obličiek a detoxikáciu organizmu.

Výživový doplnok.

Pharmaton® Geriavit 
100 + 100 cps
Platí aj pre  
Pharmaton® Geriavit  
30 + 30 cps

•  Zlepšuje fyzickú 
a duševnú kondíciu, 
pôsobí proti únave 
a podporuje celkovú 
vitalitu.

•  Vyvážená kombinácia 
štandardizovaného 
výťažku z koreňa všehoja 
(ženšenu), vitamínov, 
minerálov a stopových 
prvkov.

lieky na vnútorné použitie.

Pssst!® 
ústny sprej proti chrápaniu  
15 + 10 ml zadarmo
Obsahuje unikátnu účinnú zložku VOLUME CONTROL 
COMPLEXTM, ktorá je jedinečnou kombináciou 
rastlinných extraktov očianky rostkovovej, pestreca 
mariánskeho, chmeľu otáčavého, panthenolu, šalviovej 
a eukalyptovej silice a mentolu, ktoré pôsobia na 
mäkké časti horných dýchacích ciest.

Výživový doplnok.

DeToXIkáCIa Pečeň

VITaMíNY, MINerálY

eFekTíVNe rIešeNIe 
ChráPaNIa

silybin active complex, 60 cps
Novinka pre komplexnú podporu zdravia pečene. 
Obsahuje unikátny patentovaný silybín-fosfatidyl-
cholín komplex, ktorý má takmer 10 x vyššiu 
biologickú dostupnosť ako silymarín, ďalej cholín, 
aktívny metionín a vitamíny B6, B12 a E. Pestrec 
mariánsky podporuje zdravie pečene, prispieva 
k jej detoxikácii, pomáha podporovať trávenie 
a čistenie tela.

Výživový doplnok.

DoJčeNská VÝžIVa

Nutrilon® 2, 3, 4, 5  
800 g, rôzne druhy
Inovatívne zloženie 
vyvinuté na základe 
40 rokov výskumu 
materského mlieka 
pre podporu imunity 
vášho dieťaťa. Vitamíny 
A, C a D prispievajú 
k správnej funkcii 
imunitného systému.*

Driclor®  
číry guľôčkový antiperspirant, 20 ml
Pomáha znižovať nadmerné potenie. Po 
niekoľkých týždňoch používania sa nadmerné 
potenie zmierni. Vhodný na podpazušie, dlane 
i chodidlá.

kozmetický výrobok.

koNTrola NaDMerNého PoTeNIa

+

Pri kúpe jedného balenia 
dostanete druhé balenie 

len za 0,01 €

leN 1 CeNT

akCIa  1 + 1

  1390 €
16,90 €

  588 €
6,80 €

  1028 €
11,89 €

  1162 €
13,45 €

  1051 €
12,17 €

70,07 €/l
Seborea

  820 €
10,16 €

  955 €
11,71 €
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Bolesti na hrudníku sú v prvom rade 
pre pacienta bolesťami, ktoré spôsobuje 
choré srdce a tak ich pripisuje práve to-
muto orgánu. avšak bolesti na hrudníku 
môžu mať aj nekardiálne príčiny a je ich 
dokonca oveľa viac.

My sa ale tentoraz pristavíme pri boles-
tiach, ktorých príčinou môže byť chorý  trá-
viaci systém. Musíme vtedy myslieť predo-
všetkým na ochorenie pažeráka, žalúdka, 
žlčových ciest a pankreasu. Bolesti sa môžu 
z týchto orgánov prenášať na miesta, ktoré 
sa pripisujú srdcu a neraz sú aj popis boles-
tí a pocity u pacienta také podobné, že môže 
prísť k omylu. Prirodzene podrobné vyšetre-
nie, anamnézou počnúc, nás nakoniec prive-
die, alebo malo by, k správnej diagnóze.

Začneme pažerákom, ktorého hlavnou 
funkciou je posun potravy do žalúdka. Má 
úlohu aj pri zábrane vstupu žalúdočného 
obsahu späť do pažeráka (reflux), ale podľa 
potreby musí umožniť i vracanie. k hlavným 
príznakom ochorenia pažeráka patrí okrem 
sťaženého hltania tiež u mnohých ľudí známe 
pálenie záhy (pyróza), grganie, návrat stravy 
zo žalúdka do pažeráka a najmä bolesti na 
hrudníku, ktoré v rámci diferenciálnej diag-
nostiky treba správne spoznať a „očistiť“ od 
bolestí, ktoré by mohli byť typickými boles-
ťami na hrudi pri ischemickej chorobe (ste-
nokardie) alebo tlakmi na hrudi pri kardio-
vaskulárnych chorobách. 

Na pažeráku rozoznávame neuromusku-
lárne poruchy (nervovo-svalové), hiátové 
hernie (kedy sa časť pažeráka so žalúdkom 
pretláča cez bránicu do hrudnej dutiny), zá-
paly pažeráka, refluxnú chorobu pažeráka, 
nádory pažeráka a iné ochorenia, ktorých 
sprievodným príznakom môžu byť spomína-
né bolesti na hrudi.

Najčastejšie sa jedná o hiátové hernie 
a refluxnú chorobu. Pri hiátovej hernii ide 
o presunutie žalúdko-pažerákového spoje-
nia a/alebo časti žalúdka pažerákovým hiá-
tom do hrudnej dutiny. Poznáme viac typov, 
ale dôležitá je aj možnosť komplikácie, pri 
ktorých tiež býva bolesť na hrudníku, najmä 
v dolnej časti (príde k zatlačeniu časti žalúd-
ka). V rámci diferenciálnej diagnostiky pri 
bolestiach hrudníka musíme myslieť aj na 
zápaly pažeráka. Tie môžu mať príčinu in-
fekčnú (najčastejšou je kandidóza), chemic-
kú (po kyselinách a lúhoch), alebo inú. Avšak 
v praxi sa môžeme stretnúť aj so sliznicou 
pažeráka poškodenou liekmi pri ich nedos-
tatočnom zapití tekutinou (KCl, bifosfonáty).

Najčastejšou príčinou bolestí, ktoré pripo-
mínajú ochorenie srdca a typické bolesti na 
hrudi stenokardie je refluxná choroba pa-
žeráka. V populácii sa vyskytuje približne od 
2 do 5 %. Pri nej dochádza k dráždeniu dol-
nej časti pažeráka a zápalu sliznice.

Príčinou je porušená funkcia žalúdkovo-pa-
žerákového (gastroezofageálneho) spojenia, 
nedostatočná zatváracia funkcia dolného 
zvierača pažeráka. Často sa spája aj s hiáto-
vou herniou, o ktorej sme hovorili už vyššie. 
Práve pri tomto ochorení býva často okrem 
pálenia záhy aj pacientami udávaná bolesť 
v nadbrušku, teda epigastriu (časť brucha nad 
žalúdkom), neraz aj s vyžarovaním do oblas-
ti srdca, za hrudnú kosť a pod. Jednoduchým 
vyšetrením (endoskopia) sa objektivizuje 
a úspešne lieči, i keď sa zvykne vracať. Bolesti 
môžu spôsobiť aj vredy pažeráka, trhliny na 
dolnej časti pažeráka (napr. Mallory-Wiessov 
syndróm po ťažkom zvracaní), ale aj divertikuly 

MIloš BUBáN: BolesTI Na hrUDNíkU NIe sú VžDY IBa „oD srDCa“

PoraDňa

M. r., Trenčín: Bratovi vybrali po autohavárii slezinu. Nebude mať bez nej problémy?
Hoci slezina pre organizmus zabezpečuje veľa funkcií a navyše je nepárový orgán (teda 
je len jedna), jej odstránenie, najmä u dospelých, zväčša nie je príčinou zmien, ktoré 
by ohrozovali zdravie či skracovali život pacienta alebo zdravého človeka (napríklad 
po odstránení sleziny po autohavárii pre jej prasknutie a krvácanie do brušnej 
dutiny). Z toho vyplýva, že funkcie sleziny nie sú pre organizmus nenahraditeľné, 
lebo sa dajú nahradiť inými orgánmi a tkanivami v tele človeka. 

e. s., snina: o ústnej hygiene sa musím poradiť vždy len so stomatológom?
Ústna hygiena odráža vlastne pacientov prístup k sebe samému, presnejšie k jeho fyzickej, 
psychickej a ekonomickej schopnosti postarať sa o seba. Zubný kameň je uložený najmä 
v okolí vývodov slinných žliaz, najmä na povrchu stoličiek a jazykových plôškach predných 
zubov. Samozrejme, nie u každého sa vyskytuje kameň rovnako. Zubný lekár vám ho od-
stráni bez problémov, či už mechanicky, alebo ultrazvukom. o ústnej hygiene sa môžete 
poradiť aj v lekárni, kde majú širokú ponuku nielen zubných pást, ale aj rôzne ústne vody, 
ktoré vám stav hygieny ústnej dutiny výrazne zlepšia. 

nové

(vydutiny, slepé výchlipky dutého orgánu) paže-
ráka niekedy vyvolajú pocit tlakovej bolesti. Pre 
úplnosť spomíname smutnú kapitolu ochore-
ní pažeráka, a to sú zhubné nádory, ktoré sú 
v čase ťažkostí už často v štádiu, keď pomoc 
pacientovi nie je taká, ako by sme si želali.

Samozrejme, nezabúdame ani na orgány 
tráviaceho traktu, ktoré sú uložené podstat-
ne nižšie, ako je oblasť srdca, ale môžeme 
sa stretnúť s prípadom, keď pri ich ochorení 
pacient pridáva k iným ťažkostiam aj bolesti 
v oblasti hrudníka, za hrudnou kosťou. Nie-
kedy tak robí pri zápaloch sliznice žalúdka, 
pri vredovej chorobe, pri nádore žalúdka, 
ktorý je uložený vysoko a prerastá až do pa-
žeráka. Rovnako sa môžu objaviť aj ťažkosti 
pri zápalových chorobách žlčníka, podža-
lúdkovej žľazy, kamienkoch v žlčníku a žl-
čových cestách. V týchto prípadoch sú ale 
dominantné iné príznaky.

Lekár nikdy nesmie zabudnúť na presné 
odobratie anamnézy. Pri pozornom počú-
vaní pacienta a kladení otázok nám sám 
neraz prezradí diagnózu. Doplníme vlastné 
vyšetrenia a k tomu všetky vyšetrenia, kto-
ré vedú k správnej diagnostike. Jedná sa 
nielen o vyšetrenia krvi a moču, ale aj prí-
strojové vyšetrenia. V gastroenterológii napr. 
endoskopia, rtg pasáž, CT a MR vyšetrenia, 
endosonografia, PH metria, radionuklidová 
scintigrafia, manometria, a mnohé ďalšie.

Ako teda sami vidíme, bolesť na hrudníku 
nie je vôbec jednoduchá a jej príčinou môžu 
byť mnohé iné orgány a nielen srdiečko,  
na ktoré pri týchto bolestiach najčastejšie 
myslíme.
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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. mája 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 24 €. 
Mená  výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 7/8  2019.

HRAJTE S NAMI O HODNOTNÉ CENY!

správne riešenie tajničky z čísla 3/4: láska Je JeDINá ChoroBa, 
kTorú sMe oChoTNí VYležať.  
Vecné ceny získali:
Eva V. z Košíc
Jaroslava H. z Bratislavy
Mirka B. zo Žiaru nad Hronom  

správne riešenie osemsmerovky  z čísla 3/4: keĎ sI oPIlÝ MoCoU, 
NerIaĎ.
Vecné ceny získali:
Monika M. zo Zemplínskej Teplice
Kvetoslava P. z Trnavy
Anna H. z Krupiny

správne riešenie sudoku z čísla 3/4:  4123  5447  9442
Vecné ceny získali:
Katarína T. zo Stropkova
Ján P. zo Zvolena
Milan K. z Novej Dubnice

VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

ALTAJ, ASTERIX, AVÍZO, BACILONOSIČ, 
BAVLNA, BRECHOT, FAKÍR, FIJOK, 
HÁREM, HOLOGRAM, KALUŽ, 
KAMERA, KOCKA, KOJOT, KONKÁVA, 
KONZULÁT, KOTVA, KOŽUCH, KROVÁK, 
KUKLA, LÁSKA, LEKÁR, LEMIEUX, 
LOTOS, LUTHER, MATUZALEM, 
METRO, MOTORKA, OTVOR, 
PLANÉTKA, POKROK, POLOMER, 
PRASA, RADOVÁNKY, RAFAEL, 
RAMENO, RAŽEŇ, SALDO, SENECA, 
SLINA, SODOMA, STVORA, TAJOV, 
TIKET, TLMAČE, TROSKA, TUMOR, 
VÁLOV, VEJÁRE, VEZíR, ZOHOR, 
ZVOLEN, ŽAKET.

 OSEMSMEROVKA

Vylúštenú osemsmerovku posielajte do 31. mája 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 MP4 prehrávačom sencor v hodnote 25 €. Mená  
výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 7/8  2019.

Chlieb je základ 
života, pivo je... 
(tajnička).
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  TAJNICKA

Vylúštenú tajničku posielajte  do 31. mája 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 
hriankovačom sencor v hodnote 35 €. Mená výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 7/8  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
David Paradine Frost (1939 2013) anglický novinár komik spisovateľ a mediálna osobnosť:David Paradine Frost (1939 - 2013), anglický novinár, komik, spisovateľ a mediálna osobnosť:

"Keď sa ľudia vrátia z celoročnej dovolenky, sú ochotní hodnotiť miernejšie aj vládu..."

Ilat,       

kán,       

koda

vydania    

(peňazí)
zvracala

ari,        

bibi,       

Elz, Eo

dobre      

(slang.)

čistič      
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pracujú    

pluhom

doktor     
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rás, ria

súzvuk     
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vysoká 
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druh       
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rozvíjaj     
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Adolf      

(dom )
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oboj-      

živelníkotázka (dom.)

sídlo

Ericha živelník

odpadová 

časť dreva

vazal      

(histor )
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opaľovací krém na 
tvár sPF 30 anti-aging 
50 ml
Unikátna kombinácia aktív-
nych látok napomáha za-
braňovať predčasnému star-
nutiu pokožky v dôsledku 
slnečného žiarenia, zvláčňuje 
a hydratuje. Navyše obsahu-
je algae extrakt, panthenol, 
aloe vera, vitamín E, medov-
ku. Krém je vhodný aj pre  
citlivú pokožku.

kozmetický výrobok.

Panthenol 10 % mlieko 
230 ml
s vysokým obsahom pantheno-
lu, aloe vera, bambuckého mas-
la, mandľového oleja a komplexu 
vitamínov A, B, E bolo vyvinuté 
pre maximálne upokojenie, in-
tenzívnu hydratáciu, podporu 
regenerácie pokožky podráž-
denej slnečným žiarením, kúpa-
ním, suchom, vetrom či mrazom. 
Špeciálne vyvinuté upokojujúce 
regeneračné mlieko aj pre suchú 
a citlivú pokožku.

kozmetický výrobok.

Panthenol sensitive kids 
6 % sprej, 150 ml
s obsahom panthenolu, komple-
xu vitamínov B, e a urey bol vyvi-
nutý pre upokojenie, hydratáciu 
a podporu regenerácie detskej 
pokožky. Obsahuje telu prirodze-
né hydratačné zložky. Pri apliká-
cii vznikne bohatá pena, ktorá sa 
veľmi dobre rozotiera, vstrebáva 
a nezanecháva mastný film. Je 
vhodný aj pre obzvlášť suchú 
a citlivú pokožku. Vhodný pre deti 
od 3 rokov.

kozmetický výrobok.

opaľovacie mlieko 
sPF 30, 230 ml
Chráni pokožku pred po-
škodením spôsobeným UVa 
a UVB žiarením. Navyše ob-
sahuje panthenol, vitamín E 
a aloe vera. Je vhodné aj pre 
citlivú pokožku.

kozmetický výrobok.

opaľovacie mlieko kIDs sPF 30, 230 ml
Je určené pre citlivú pokožku detí od narodenia. Chráni 
pokožku vášho dieťaťa pred poškodením spôsobeným UVa 
a UVB žiarením. Navyše obsahuje vitamín E, panthenol a aloe 
vera, ktoré udržujú pokožku hebkú a jemnú. 

kozmetický výrobok.

Je známe, že slnečné žiarenie spôsobuje predčasné starnutie 
pokožky, narúša jej funkciu a spôsobuje vznik pigmentových 
škvŕn. Ponúkame vám špeciálne vyvinuté vodeodolné 
a hypoalergénne opaľovacie prípravky pre deti aj dospelých.

starostlivosť o pokožku po opaľovaní je veľmi dôležitá. Pokožka stráca pružnosť, 
hydratáciu, je napnutá, zvyčajne začervenaná a podráždená. Po sprchovaní je 
dôležité myslieť na ošetrenie pokožky mliekom po opaľovaní. ak sa spálite, 
ako prvá pomoc je vhodný Panthenol vo forme spreja. Prináša úľavu, upokojuje 
a príjemne chladí pokožku. Urýchľuje obnovu poškodených tkanív.

Pripravte sa na leto!

Po opaľovaní

  990 €

  600 €

Betakarotén 10.000 IU, 100 cps
Betakarotén je jedným zo zdrojov vitamínu A, ktorý 
prispieva k udržaniu zdravej pokožky, k udržaniu 
dobrého zraku, k správnemu fungovaniu imunit-
ného systému. Prípravok je obohatený o pantenol 
a kyselinu paraaminobenzoovú (PABA).

Výživový doplnok.

Viac ako 500 PLUS LEKÁRNÍ. Dostupné po celom slovensku.
Nájdi svoju najbližšiu PlUs lekáreň na www.pluslekaren.sk

Panthenol 10 % sprej  
150 ml
s vysokým obsahom panthenolu, 
aloe vera, komplexom vitamínov 
a, C, e a ureou bol vyvinutý pre 
upokojenie, hydratáciu a podporu 
regenerácie pokožky podrážde-
nej slnečným žiarením, kúpaním, 
suchom, vetrom či mrazom. Pri 
aplikácii vznikne bohatá pena, kto-
rá sa veľmi dobre rozotiera, vstre-
báva a nezanecháva mastný film. 
Je vhodný aj pre obzvlášť suchú 
a citlivú pokožku. 

kozmetický výrobok.

  1190 €
51,74 €/l

  1190 €
51,74 €/l

  690 €
30,00 €/l

  590 €
39,33 €/l

  490 €
32,67 €/l


