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Novinky

K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami
TV PONUKA
Bolesť

Prechladnutie, chrípka

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg
20 cps

THERAFLU®
prechladnutie a chrípka
14 vreciek
+ termohrnček

+

Prášok na prípravu horúceho
nápoja. Unikátna kombinácia
4 účinných látok. Účinne
odstraňuje väčšinu príznakov
chrípky a prechladnutia, ako
sú horúčka, bolesť hlavy, kĺbov
a svalov a upchatý nos.
Liek na vnútorné použitie.

rozš
20-stríarnené
vydanieové

Rýchlo sa dostane k miestu bolesti!
Účinné analgetikum vo forme mäkkých
kapsúl s protizápalovým účinkom.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

3,90 €

337 €

10,09 €

823 €

LEN 1 cent
pri kúpe THERAFLU®
prechladnutie a chrípka
14 vreciek

Pripravte sa na obdobie
chrípok a nachladnutia

Stoptussin®

5,76 €

Správna voľba proti kašľu
vďaka 2 účinným látkam.
Tíši dráždivý kašeľ, obnovuje
ochranný film na sliznici
dýchacích ciest, riedi hlien,
a tým napomáha vykašliavaniu.
Stoptussin®, 50 ml je liek na
vnútorné použitie.

4,32 €

Nosový sprej s dvojitým
účinkom. Váš upchatý nos
nielen uvoľní, ale aj účinne
zahojí podráždenú nosovú
sliznicu.
NASAL DUO ACTIVE
1,0/50 mg/ml, 10 ml je liek
na nazálne použitie.
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str. č. 20

Hrajte s nami
o skvelé ceny!

str. č. 18 – 19

Calcium chloratum – TEVA

4,61 €

Jedinečný a generáciami
overený liek, ktorý lieči zápalový
proces a zabraňuje jeho
rozšíreniu v dolných dýchacích
cestách. Calcium chloratum –
TEVA, 100 ml je liek na vnútorné
použitie, obsahuje dihydrát
chloridu vápenatého.

398 €

346 €

98 €

Rozhovor
Cigánski Diabli

NASAL DUO ACTIVE

39,80 €/l

Morčacie pečené
na čierno

str. č. 16 – 17

str. č. 15

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. novembra do 31. decembra 2018 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.

5,89 €

Chrípka, prechladnutie

509 €

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

7,97 €

689 €

PARALEN® GRIP horúci nápoj
pomaranč a zázvor 500 mg/10 mg
12 vreciek
Zľava aj na iné príchute
• Odstraňuje príznaky chrípky
a nachladnutia, ako sú: horúčka,
upchatý nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla.
• Nespôsobuje ospalosť.
• Bez umelých farbív.
Lieky na vnútorné použitie.

Strepfen® Sprej 8,75 mg
orálna roztoková aerodisperzia, 15 ml

Bolesť hrdla
TV PONUKA

7,51 €

685 €

Zľava aj na iné lieky Strepfen®
Sprej na úľavu od bolesti, zápalu a opuchu
hrdla. Účinkuje už po 5 minútach až na 6 hodín.
Pri ťažkostiach s prehĺtaním. Rýchla aplikácia.

7,83 €

661 €

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú flurbiprofén.

6,60 €

538 €

Dorithricin®
20 tvrdých pastiliek

Faryngal® 5 mg/1 mg lisované pastilky, 24 ks
V ponuke aj Faryngal® 2 mg/ml + 0,5 mg/ml orálna
aerodisperzia, 30 ml

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.

Lokálne pôsobiaci liek pri bolestiach hrdla a ochoreniach
hltana a ústnej dutiny. Obsahuje 2 účinné látky, ktoré
spolu pôsobia proti infekcii a bolesti.
Liek na orálne použitie.

Liek na orálne použitie.

4,62 €

Vykašliavanie
Solmucol® 200 mg
granulát 20 vreciek

377 €

Bolesť

Zľava aj na Solmucol 90
sirup 90 ml

NUROFEN® Rapid
400 mg Capsules
10 cps, 20 cps

Solmucol® rozpúšťa hlieny
v dýchacích cestách a uľahčuje
vykašliavanie. Pôsobí antioxidačne
a protizápalovo. Neobsahuje cukor,
laktózu, ani lepok.

Rýchla a účinná úľava od horúčky
a bolesti. Potláča horúčku
pri chrípke a zápaloch horných
ciest dýchacích.
2 x RÝCHLEJŠIA ÚĽAVA OD BOLESTI*

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú
N-acetylcysteín.

* V porovnaní s obalovanými tabletami NUROFEN®

®
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4,58 €

387 €
20 cps

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofen.

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.

november | december
8,09 €

48 €
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25,92 €/l

dýchacie cesty

Kašeľ
Mucoplant sirup proti
kašľu so skorocelom
a medom
250 ml
Tradičný rastlinný liek
určený na indikácie overené
výhradne dlhodobým
používaním.
Používa sa na symptomatickú
liečbu pri podráždení oblasti
ústnej dutiny alebo hltanu
s pridruženým suchým
kašľom.

400 €

Bylinný sirup prieduškový
200 ml

20,00 €/l

Skorocel, materina dúška a echinacea
sú byliny, ktoré blahodárne pôsobia
na dýchacie cesty. Sú významnými
antioxidantami, ktoré prispievajú
k normálnej funkcii imunitného
systému. Podporujú prirodzenú
obranyschopnosť organizmu. Materina
dúška má navyše antibakteriálne účinky.
Byliny sú obohatené o vitamín C, ktorý je
dôležitý pre funkciu imunitného systému
a prispieva k zníženiu miery únavy
a vyčerpania.
Výživový doplnok.

Liek na vnútorné použitie.

Novinka

Vykašliavanie
5,05 €

Nádcha

37 €
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MUCONASAL® PLUS
nosová roztoková
aerodisperzia, 10 ml

Novinka

ACC® Long Instant, 10 vreciek
+ ACC® Long, šumivé tablety 6 ks
Praktická novinka na uvoľnenie hlienu
a uľahčenie vykašliavania, ktorú nie je potrebné
zapíjať vodou. Pre dospelých, 1 vrecko raz
denne.

Rýchlo, účinne a dlhodobo uvoľní
nos pri nádche a prechladnutí.
Navyše osvieži vôňou mäty
a eukalyptu. Vhodný pre dospelých
a deti od 6 rokov.

Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú acetylcysteín.

+

Liek na vstrekovanie do
nosa. Obsahuje tramazolini
hydrochloridum.

LEN 1 cent
cena platí pri kúpe
ACC® Long Instant,
10 vreciek

5,28 €

431 €
Otrivin® Menthol 0,1%
nosová roztoková aerodisperzia, 10 ml
Nosový sprej s chladivou silou mentolu
a eukalyptu. Pomáha rýchlo uvoľniť upchatý nos
a pri zápale dutín. Uvoľní upchatý nos do 2 minút
a až na 12 hodín. Neobsahuje konzervanty.
Liek na podanie do nosa. Obsahuje
xylometazolíniumchlorid.

3,47 €
3,83 €

07 €

3
Olynth® 0,1 %, Olynth® 0,05 %
nosová roztoková
aerodisperzia, 10 ml
Rýchlo uvoľňuje upchatý nos
a prinosové dutiny.
Lieky na podanie do nosa. Obsahujú
xylometazolíniumchlorid.

299 €

Nasivin® 0,05 %
nosová roztoková
aerodisperzia, 10 ml
Skráti trvanie nádchy o 2 dni. Nosový
sprej proti nádche. Pre deti od 6 rokov
a dospelých.
Liek na podanie do nosa. Obsahuje
oxymetazolín.

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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Prírodné produkty
na bolesť hrdla a nádchu

7,96 €

649 €

SINUSTRONG Sprej 20 ml1)

LARFASOL Sprej 20 ml1)

Zľava aj na SINUSTRONG 30 cps2)

Zľava aj na LARFASOL lízanky 5 ks, 25 ks2)

Sprej do nosa sa používa na
zmiernenie príznakov upchatého
nosa a výtoku z nosa a rovnako aj na
prevenciu nádchy a infekcií dýchacích
ciest.

Sprej s rakytníkom a nechtíkom na zmiernenie
podráždenia sliznice ústnej dutiny a hltanu po
rôznych vykonaných zákrokoch alebo v prípade
zápalu.
1)
2)

Zdravotnícka pomôcka.
Výživový doplnok.

1)
2)

Zdravotnícka pomôcka.
Výživový doplnok.

7,96 €
10,79 €

649 €

Nádcha

32 €
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PHYSIOMER®
Hypertonický 135 ml

69,04 €/l

nádcha, alergia

Zľava aj na iné druhy
Uvoľní upchatý nos pri nádche
a prechladnutí.
Nosové spreje PHYSIOMER® zo
100 % prírodnej morskej vody,
bohatej na minerály. Čistia
a zvlhčujú nosovú sliznicu,
prirodzene regenerujú.
Zdravotnícke pomôcky.

8,36 €

682 €

Aliamare®
izotonický aerosolový roztok
s morskou vodou, 50 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.

SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEĽ
ZACHRÍPNUTIE,
6,02 €
SUCHÉ HRDLO
20 €
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hydro pastilky
20 pastiliek
Zmierňuje bolesť hrdla, zachrípnutie,
dráždenie na kašeľ. Ideálne aj
pre namáhané hlasivky. Kyselina
hyalurónová hrdlo intenzívne zvlhčuje,
panthenol regeneruje a hojí.
Pre deti od 6 rokov, dospelých, tehotné
i dojčiace ženy. Možné dlhodobé
užívanie.
Zdravotnícka pomôcka.

Bolesť hlavy

5,47 €

46 €
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Komplex laktobacilov

11,83 €

1022 €

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

Panadol® Migréna
20 tbl
Zosilnená úľava od migrény do 30 minút vďaka
obsahu 2 liečiv proti bolesti a kofeínu pro 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.

380 €
BIOPRON® 9 Premium
30 cps
Kombinácia 9 živých kmeňov v maximálnej
koncentrácii 20 miliárd v dennej dávke. Pre
dospelých a deti od 3 rokov.
Výživový doplnok.

Liek na vnútorné použitie.

4

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.

november | december

11,81 €

1020 €

A
NK
VI
NO

Predpísané prírodou

Sila 9 bylín
proti tráviacim
ťažkostiam

uľavuje od kŕčov a bolestí brucha

6,12 €

29 €
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harmonizuje pohyb čriev
účinkuje proti nevoľnosti

L.SK.MKT.CC.09.2018.0751

p
 ôsobí proti nadúvaniu
a pocitu plnosti
Je protizápalový!

Pálenie záhy

Rennie® ICE bez cukru
24 tbl, 48 tbl

L.SK.MKT.CC.01.2018.0648

Pálenie záhy je už minulosťou.
• Rýchla a efektívna úľava od pálenia
záhy do niekoľkých minút
• Neutralizuje prebytočnú kyselinu
v žalúdku
6,93 €

99 €

5

Majte Rennie vždy po ruke. Maximálne
11 žuvacích tabliet denne, od 12 rokov.
Zdravotnícka pomôcka.

48 tbl

L.SK.MKT.CC.09.2017.0590

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov lieku
a poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Iberogast® je liek na vnútorné použitie.
www.iberogast.sk

Talcid®
20 žuvacích tabliet

3,81 €

Dômyselné riešenie na pálenie záhy!
• Rýchlo uľavuje od pálenia záhy
• Neutralizuje kyselinu v žalúdku podľa potreby*
• Chráni žalúdok

329 €

* Užívajte maximálne 12 tabliet denne.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje hydrotalcit.

Trávenie
TV PONUKA

Črevná mikroflóra

Pancreolan® FORTE
60 tbl
Aby trávenie nebolo trápenie!
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.

LINEX® FORTE, 28 kapsúl
8,47 €

732 €

Kombinácia živých bakteriálnych
kmeňov a prebiotík, ktoré
pomáhajú udržiavať rovnováhu
črevnej mikroflóry. Odporúča sa
užívať v dávke 1 kapsula 1 až 3
krát denne.
Výživový doplnok.

Kúp si 1 balenie
LINEX® FORTE a druhé
dostaneš len za 1 cent.

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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Vitamín C

Celaskon® LONG EFFECT
60 cps

8,27 €

15 €

7
vitamíny, minerály

Skracuje trvanie a znižuje
závažnosť chrípky a nachladnutia.
Vyššia potreba vitamínu C je aj
počas dospievania, v tehotenstve,
starobe, pri dojčení, namáhavej
práci, športe, infekčných
ochoreniach, po úrazoch,
u fajčiarov. Postupné uvoľňovanie
8 – 12 hodín.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje
kyselinu askorbovú.

Vitamín C 1000 mg 100 tbl

Prípravok je obohatený o extrakt zo šípok
ruže vráskavej a bioflavonoidy z pomarančovníka
horkého. S postupným uvoľňovaním.
Výživový doplnok.

790 €

Multivitamín s minerálmi
60 tbl

700 €

vitamíny, minerály
Pharmaton® Geriavit
30 alebo 100 mäkkých
kapsúl

Výživový doplnok je určený pre
pravidelné a dlhodobé užívanie.
Obsahuje komplex vitamínov
a minerálov dôležitých pre ľudský
organizmus.

• 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.

Výživový doplnok.

Imunita
16,54 €

Plusimun 60 cps
Obsahuje rastlinné extrakty z liečivých
bylín pamajoránu obyčajného a rozchodnice
ružovej, plodov kardamónu obyčajného a huby
húsenice čínskej, ktoré majú priaznivý vplyv
na obranyschopnosť organizmu. Prípravok je
obohatený o včeliu materskú kašičku, ktorá je
známa svojimi priaznivými
účinkami na ľudský organizmus.

400 €
20,00 €/l

Výživový doplnok.

Liek na vnútorné použitie.

1349 €
30 cps

750 €

Novinka
Bylinný sirup posilnenie imunity 200 ml
Bylinný sirup obsahuje extrakt z echinacey, ktorý
podporuje imunitný systém a obranyschopnosť
celého organizmu. Spoločne s pľúcnikom
lekárskym sú často užívané pre ich blahodárne
účinky na dýchacie cesty. Bylinné extrakty sú
navyše obohatené o desať dôležitých vitamínov,
ktoré je vhodné užívať v prípade, že ich príjem nie je
dostatočne zaistený potravou.
Výživový doplnok.

26,63 €

2173 €
DELTA COLOSTRUM® AKUT
Natural alebo KIDS Jahoda
sirup 125 ml

300 €

Vitamín A+D 30 cps
Vitamín A prispieva k udržaniu dobrého zraku,
slizníc a pokožky. Spolu s vitamínom D prispievajú
k normálnej funkcii imunitného systému. Vitamín
D prispieva k normálnemu vstrebávaniu a využitiu
vápnika a fosforu.
Výživový doplnok.
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173,84 €/l

Nemecké DELTA COLOSTRUM® AKUT
100 % Natural je vďaka dobrej a rýchlej
vstrebateľnosti najúčinnejšou formou.
Doporučuje sa najmä v akútnych stavoch
alebo v úvode ochorenia. Sirup je vhodný pre
dospelých a deti už od veku 6 mesiacov.
V ponuke za výhodnú cenu aj DELTA
COLOSTRUM® KIDS Jahoda – sirup obľúbený
deťmi pre jeho príjemnú chuť.
Výživový doplnok.

Novinka

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.

november | december
Horčík

MAGNEX 375 mg + B6
250 tbl
Tablety s obsahom
375 mg horčíka a vitamínu B6.
Stačí 1 tableta denne.
250 tabliet za cenu 180 tabliet.
70 tabliet zdarma! Neobsahuje
cukor, laktózu, lepok ani
kvasnice. Pre správnu funkciu
nervov a svalov.

+

Výživový doplnok.

LEN 1 €
MAGNE B6® Forte 50 tbl
+ MAGNE B6® Balance 20 vreciek

cena platí pri kúpe
MAGNE B6® Forte 50 tbl

Magnézium 400 mg + B komplex + vitamín C
20 vrecúšok

Starostlivosť o vlasy
Vlasové hnojivo
60 tbl, 150 tbl

Výživové doplnky.

790 €

Novinka

Výživový doplnok.

MAGNE B6® Forte a MAGNE B6® Balance 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.

Vlasy, nechty, pokožka

500 €

Moderný výživový
doplnok v praktických
jednorazových vrecúškach,
ktoré umožňujú vysoko
komfortné užívanie bez
nutnosti zapíjania. Aktívne
látky sú pre organizmus
lepšie vstrebateľné,
s rýchlejším nástupom
účinku. Prípravok je
vhodným doplnkom pri
športe, nadmernej fyzickej
záťaži či psychickom vypätí.

výhodná
ponuka

Zdravé vlasy

23,68 €

2046 €
150 tbl

Prípravok pre podporu
prirodzenej hustoty
vlasov a k obmedzeniu ich
vypadávania1, 2, 3. Je vhodný aj
pri pomalom raste a zvýšenej
lámavosti vlasov1, 3. Vysoké
dávky aminokyselín, vitamínov
a minerálov pre rýchly a výrazný
účinok. Vlasová výživa obsahuje
MSM, zdroj síry, ktorá je
považovaná za minerál krásy.
1

zinok, 2 vitamín B5, 3 biotín

Výživový doplnok.

Beauty Plus 60 tbl
Biotín prispieva k udržaniu zdravých vlasov, zinok
k udržaniu zdravých nechtov, vitamíny A, B2, B3
k udržaniu zdravej pokožky. Vitamín C prispieva
k správnej tvorbe kolagénu. Výnimočnou súčasťou
zloženia je výťažok rastliny Dračia krv, má silné
účinky proti plesniam, baktériám aj vírusom. Pomáha
dezinfikovať smerom zvnútra, čo môže pomôcť hlavne
pri zápaloch kože, akné, tvorbe lupín. Obsahuje žihľavu
a prasličku.
Výživový doplnok.

Meranie krvného tlaku
76,57 €

00 €
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2226 €
Donna HAIR Forte
3 mesačná kúra, 90 tob

+ náušnice alebo prívesok s krištáľmi
Swarovski®
Obsahuje 3 aminokyseliny kľúčové pre
štruktúru vlasov. Vďaka tomu je dosiahnutý
rýchlejší nástup účinku. Pôsobenie
prípravku je dlhodobejšie a výsledná
kvalita vlasov je viditeľne lepšia.
Výživový doplnok.

Odvykanie od fajčenia

4

roky
záruka

Tlakomer OMRON M3
+ adaptér zadarmo
Klinicky overený tlakomer s dvojitou manžetou pre
obvod paže 22 – 42 cm a kontrolou správneho nasadenia
manžety. Detekcia nepravidelného pulzu – arytmie.
Kalibrácia 2 x zdarma v rámci 4 ročnej záruky.
Zdravotnícka pomôcka.

27,28 €

Nicorette® Icemint Gum 4 mg
liečivé žuvačky, 105 ks
+ Nicorette® Icemint Gum 2 mg, 30 ks
Ponuka platí aj pre Nicorette® Icemint Gum
2 mg liečivé žuvačky, 105 ks
Vyliečte sa zo závislosti od fajčenia. Liečivé žuvačky
zmierňujú chuť na cigaretu, keď pociťujete nutkanie
fajčiť. Obsahujú nikotín vo forme rezinátu a sú
určené na orálne použitie. Neobsahuje cukor.
Lieky na orálne použitie. Obsahujú nikotín.

+
LEN 1 cent
cena platí pri kúpe
Nicorette® Icemint Gum
105 ks

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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Bolesť

6,24 €

09 €

5

Voltaren Rapid 25 mg
20 mäkkých kapsúl
®

Dolgit® krém
100 g
Vysoko efektívny v lokálnej liečbe reumatických
i nereumatických bolestí pohybového systému.
Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum.

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

Liek na vonkajšie použitie – dermálny krém. Obsahuje
ibuprofen.

Liek na vnútorné použitie.
Obsahuje diclofenacum kalicum.

6,42 €

555 €

Ibalgin® gel, 100 g

55,50 €/kg

Zľava aj na Ibalgin® krém, 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.

5,96 €

478 €
47,80 €/kg

Lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú
ibuprofén.

890 €

KĹby, svaly
Kolagén Artro 60 cps

KĹby, svaly

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.

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
obsahuje MSM, glukosamín sulfát, boswélliu a ďalšie
bylinné a rastlinné extrakty z harpaga, arniky horskej,
kostihoja lekárskeho, medovky lekárskej, borievky
obyčajnej. Gél je obohatený o eukalyptus a mentol, ktorý
vyvoláva príjemný chladivý efekt. Bez parfumov a farbív.
Kozmetický výrobok.

Výživový doplnok.

Kolagén

00 €
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nefdesanté KOLAGÉN 500 ml
príchuť mango

70,00 €/l

Zľava aj na nefdesanté KOLAGÉN
s elastínom 500 ml
príchuť červené hrozno
Novinka nefdesanté! Tekutý doplnok stravy
s obsahom morského hydrolyzovaného
kolagénu v originálnej zmesi s horčíkom,
kyselinou hyalurónovou a vitamínom C,
s príchuťou manga.

Kĺby, väzy a šľachy

Výživové doplnky.

15,39 €

1330 €

Novinka

17,50 €

1478€
29,56 €/l

GELACTIV 3-Collagen Forte
60 + 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 vo
vianočnej edícii 1 + 1 zadarmo!
Výživový doplnok.

vianočná
edícia

8

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.

november | december
DIA

12,15 €

91 €

9

Darček
v hodnote
5 € – masť
na starostlivosť
o nohy s obsahom
10 % urey

Diahelp 60 tbl
Obsahuje vitamín D3, chróm, kyselinu
alfa-lipoovú a extrakty rastlinného
pôvodu. Extrakt z listov gymnémy
lesnej, extrakt z plodov horkej
tekvičky, Cinnulin PF® extrakt z kôry
škoricovníka čínskeho, FenuLife®
extrakt zo semien senovky gréckej
a chróm prispievajú k udržaniu
normálnej hladiny glukózy v krvi.
Výživový doplnok.

1290 €
TEREZIA DIAREGUL
60 cps

DIAbox – Vitamíny pre diabetikov 90 tbl1)
+ Ureagamma® masť 45 ml2) ZADARMO
Spoločné balenie ušité na mieru – DIAbox!
Vitamíny pre diabetikov, výživový doplnok s obsahom
vitamínov, minerálov a antioxidantov spolu
s DARČEKOM Ureagamma®, masť na starostlivosť
o nohy s obsahom 10 % urey.

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.

1)
2)

Výživový doplnok.
Kozmetický výrobok.

Výživový doplnok.

Starostlivosť o zrak
OCUTEIN® BRILLANT – Da Vinci
60 tob + zvlhčujúce očné kvapky 15 ml2)
90 + 30 tob1) + antistatická utierka
1)

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.
2)

1)
Výživový doplnok.
Zdravotnícka pomôcka.

25,08 €

2167 €
60 tob

12,33 €

Srdce, cievy, energia

490 €

1124 €
Omega 3
90 cps
DHA prispieva k udržaniu
správnej funkcie mozgu
a dobrého zraku, spoločne s EPA
prispievajú i k správnej funkcii
srdca, pričom priaznivý účinok
sa dosiahne pri dennom príjme
250 mg EPA a DHA.
Výživový doplnok.

Omega-3 FORTE rybí olej 1000 mg
120 + 60 tob
Vysoká dávka omega-3 prémiovej kvality pre
zdravé srdce, mozog a zrak. EPA a DHA prispievajú
k normálnej funkcii srdca. DHA podporuje duševnú
vitalitu, prispieva k normálnej funkcii mozgu
a zraku. Priaznivý účinok je dosiahnutý pri dennom
príjme 250 mg EPA a DHA.
Výživový doplnok.

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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9,90 €

9,15 €

749 €

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

679 €

Vianočné
balíčky
26,99 €

1998 €
99,90 €/kg

Zubné náhrady
COREGA® vianočné balíčky
2 druhy + dóza na zubné náhrady

Dóza

za 1 cent

COREGA® vianočný balíček obsahuje Fixačný krém 40 g + COREGA® BIO Tabs
čistiace tablety 30 ks.
Fixačný krém extra silný 40 g zabezpečuje extra silnú fixáciu až 12 hodín, s jemnou
mätovou príchuťou. Bráni zachytávaniu zvyškov jedla pod náhradou. Bez zinku.
Fixačný krém MAX CONTROL 40 g pre pevnú fixáciu.
BIO Tabs čistiace tablety 30 ks – ničia 99,9 % baktérií spôsobujúcich zápach z úst.
Pôsobia počas 3 minút. Pomáhajú odstraňovať škvrny.
Zdravotnícke pomôcky.

Pamäť, prekrvenie

Srdce, cievy, energia

GS Ginkgo 60 Premium
60 + 60 tbl ZADARMO

GS Koenzým Q10 Premium 60 mg
45 + 45 cps ZADARMO

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

Silná dávka koenzýmu Q10 s vysokou
vstrebateľnosťou. Hloh pre správnu
činnosť srdca a biotín pre normálny
energetický metabolizmus. Vhodné pri
užívaní statínov.

17,88 €

Výživový doplnok.

16,69 €

99 €
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1399 €

Spektrum Vitalita50+
90 tbl

Vitamíny, minerály

Zľava aj na Spektrum
Imunita alebo Energia 90 tbl

Centrum® PRE ŽENY alebo
Centrum® PRE MUŽOV
60 tbl

18,55 €

1692 €

Výživový doplnok.

Komplexný multivitamín
s minerálmi a so ženšenom pre
aktívny život po päťdesiatke.

Kompletné multivitamíny
s minerálmi a stopovými
prvkami pre potreby moderných
žien a mužov vo výhodnom
dvojmesačnom vianočnom balení.

Výživové doplnky.

18,48 €

1686 €

Výživové doplnky.

27,22 €

2299 €

Prostata, potencia
Centrum SILVER
100 + 30 tbl navyše
®

Cemio RED 3
90 cps + DARČEK

Zľava aj na Centrum® od A až po Železo®
100 + 30 tbl navyše
Kompletné multivitamíny s obsahom
minerálov a stopových prvkov v špeciálnom
vianočnom balení 100 tabliet + mesiac užívania
navyše.
Výživové doplnky.

10

výhodná
ponuka

Nová generácia starostlivosti
o prostatu, potenciu a vitalitu.
Tri účinky v jednej kapsule
denne. Klinicky overené zložky
v prvotriednej švajčiarskej
kvalite. Navyše s exkluzívnym
vianočným darčekom.
Výživový doplnok.

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.

november | december
vitamíny
Vibovit

RAKYTNÍČEK®
multivitamínové želatínky
s rakytníkom v dóze 50 ks

+ – Vianoce 2018

®

2 x 50 ks + PLYŠOVÁ HRAČKA
ZADARMO

Limitovaná
edícia

Unikátne nielen svojou ovocnou
chuťou, obsahujú totiž 20 %
ovocnej šťavy, ale i vysokým
obsahom 9 vitamínov. Bez
konzervačných látok, umelých
sladidiel a pridaného farbiva.

Vianočné balenie
Vibovit®+ obsahuje 2 druhy
želé multivitamínov
a plyšiačika Bazáčika
alebo plyšovú Bazulienku
pre deti navyše.

Výživový doplnok.

6,80 €

621 €

Výživový doplnok.

DARČEK
krokomer
18,06 €

Hliva ustricovitá
s rakytníkovým olejom
120 cps

61 €

15

Kĺby, väzy, šľachy
GS Condro® Diamant
120 + 40 tbl ZADARMO

20,41 €

1862 €

Mimoriadna sila pre vaše kĺby:
1 600 mg originálneho
glukozamín sulfátu s unikátnym
komplexom DIAMANT
FORTESCIN®. Vitamín C pre
tvorbu kolagénovej siete
kĺbových chrupaviek a meniskov.

Výživový doplnok.

29,48 €

2399 €

Výživový doplnok.

Kĺbová výživa

Hliva v kombinácii s rakytníkovým
olejom. Hliva pochádza od
certifikovaných pestovateľov
s deklarovaným obsahom
betaglukánov 118,2 mg v 1 kapsule.
Rakytník podporuje funkciu
imunitného systému. Bez prímesí
a konzervačných látok.

Kĺby, väzy, šľachy
Cemio Kamzík®
60 + 30 cps

11,84 €

Švajčiarsky originál na kĺby! Nie 1, ale 2 kolagény,
nie bežné, ale natívne. Pre radosť z každého skoku!
Vitamín C je dôležitý pre správnu tvorbu kolagénu
v kĺbových chrupavkách. Mesačná kúra ZADARMO.

1023 €

17,09 €

1449 €

Výživový doplnok.

Kĺby
Proenzi® Intensive 120 + 60 tbl

Kolagén

49,94 €

4315 €

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.

30,18 €

PRIESSNITZ Starostlivosť o kĺby
Kolagény + Boswéllia
90 + 30 tbl ZADARMO
Komplexná kĺbová výživa obsahuje tri
typy kolagénov. Okrem kolagénov typu
I a II je táto špeciálna starostlivosť o kĺby
obohatená o 40,0 μg natívneho kolagénu
typu II zachovaného vo svojej prírodnej
podobe.
Výživový doplnok.

2752 €
Inca Collagen
prášok vo vrecúškach, 30 ks

LEN 1 cent

+ pero s krištáľmi Swarovski®

100 % čistý MORSKÝ BIO-AKTÍVNY kolagén bez prísad. Obsah
jedného vrecúška je až 3000 mg čistého hydrolyzovaného
TROJZLOŽKOVÉHO kolagénu v prášku rozpustnom vo vode,
určenom na pitie.
Výživový doplnok.

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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imunita

250 €

Vitamín D prispieva k udržaniu
zdravých kostí a zubov,
k správnemu fungovaniu
svalov a imunitného systému.
Prispieva k normálnej hladine
vápnika v krvi a jeho správnemu
vstrebávaniu.

Novinka

Vitamíny, minerály

Vitamín D3 400 IU pre deti
30 cps

Pluskáči
50 želé tabliet
Želé tablety na žuvanie s príchuťou
pomaranča sú komplexom 10
vitamínov (A, B3, B5, B6, B7, B9,
B12, C, D3, E) a zinku. Obsahuje
cukry a sladidlo.
Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

Vykašliavanie

6,06 €

24 €

5

Bylinný sirup detský 200 ml

52,40 €/l

Obsahuje prírodné extrakty z byliniek, ktoré
priaznivo ovplyvňujú uvoľňovanie hlienu
tvoreného v dýchacích cestách a uľahčujú
odkašliavanie. Upokojujú podráždenú sliznicu
dýchacích ciest a zmierňujú tak dráždenie ku
kašľu. Bylinky sú navyše obohatené o vitamín C,
ktorý priaznivo ovplyvňuje imunitný systém
a tým aj celkovú obranyschopnosť organizmu

650 €

8,09 €

699 €

Bolesť hrdla

+ omaľovánka

Drill, 24 pastiliek
Zľava aj na iné druhy liekov Drill
Antibakteriálna a analgetická lokálna liečba
ľahších infekcií ústnej dutiny a hltanu (bolesť
hrdla bez horúčky, afty, drobné rany ústnej
dutiny) nachladnutie, chrípka.

Výživový doplnok.

Lieky na vnútorné použitie.

400 €
20,00 €/l

MUCOSOLVAN® Junior, 100 ml
Zľava aj na MUCOSOLVAN® Retard, 20 cps
• Uľahčuje vykašliavanie
• Uvoľňuje zahlienenie
• Zmierňuje kašeľ
Pre deti od narodenia. Bez cukru,
alkoholu a umelých farbív. Príchuť
lesného ovocia.

5,05 €

340 €

Lieky na vnútorné použitie.
Obsahujú ambroxoliumchlorid.

Novinka

6,14 €

530 €
L.SK.MKT.CC.12.2017.0628

20 g

Starostlivosť o pokožku
Bepanthen® Sensiderm krém
20 g, 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.

Kalciový sirup
KALCIUM-D sirup
150 ml

* O dlhodobom používaní u dojčiat je vhodné poradiť sa
s lekárom.

Lahodný čokoládový sirup s vápnikom pre udržanie
zdravých kostí, svalov a zubov. Navyše obsahuje
vitamíny C a D pre správne fungovanie imunitného
systému. Vhodné pre deti od 3 rokov.

Zdravotnícka pomôcka.

Výživový doplnok.
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6,67 €

545 €

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.

36,33 €/l

november | december

Bolesť v hrdle u detí
Bolesť v hrdle postihuje deti výrazne častejšie než dospelých, až osemkrát ročne. Dôvodov je hneď niekoľko. Vírusy vyvolávajúce
nachladenie sprevádzané bolesťou v hrdle
sa ľahšie uchytia na slizniciach dieťaťa, ktoré
doposiaľ nemá plne zrelý imunitný systém.
Deti navštevujúce škôlky sú navyše vystavené
zvýšenému riziku prenosu infekcie od ostatných detí, pretože si často vkladajú hračky či
ruky do úst.

kárni aj detský prípravok junior-angin vo forme pastiliek, sirupu a najnovšie aj lízaniek.
Junior-angin pastilky s jemnou jahodovou
príchuťou sú určené pre deti od 4 rokov. Obsahujú výťažok z lišajníka na upokojenie bolesti v hrdle a pantotenát na ochranu a zhojenie podráždenej sliznice dutiny ústnej a hrdla.
Junior-angin sirup je vhodný pre deti už od
1 roku veku. Aktívnymi zložkami sú bylinné
výťažky z lišajníka a slezu. Upokojujú bolesť

Čo sa deje v hrdle, keď nás
v ňom bolí?
Najčastejšou príčinou bolesti v hrdle sú vírusy a baktérie. Ich
prítomnosť v dutine ústnej a hrdle
spustí okamžitú obrannú reakciu nášho tela.
Tento boj je sprevádzaný bolesťou, zápalom,
prekrvením, vznikom opuchu na postihnutom
mieste. Zle sa nám prehĺta, v hrdle nás škriabe, je začervenané, páli a bolí.
Čo je špecifické pre bolesť
v hrdle u detí?

482 €
656 €

6,68 €

545 €

65,60 €/l

Junior-angin pastilky 24 ks, lízanky 8 ks a sirup 100 ml sú zdravotnícke pomôcky.

Expert na bolesť v hrdle u detí

26x

Ako pre dieťa dobre vybrať
prípravok na bolesť
v hrdle zo širokej ponuky?

Medzi mnohými prípravkami na bolesť v hrdle
určenými primárne pre
dospelých nájdete v le-

5,90 €

8,03 €

Detská sliznica v hrdle je veľmi citlivá. U malých detí mladších ako dva roky môže bolesť
v hrdle vzniknúť nielen kvôli infekcii, ale
aj vďaka obyčajnému pobytu vonku na studenom vzduchu alebo na suchom vzduchu
v interiéri. Bolesť v hrdle je najmä u malých detí často sprevádzaná suchým dráždivým kašľom spôsobeným podráždením
slizníc.

Vhodný je prípravok, ktorý
je vyvinutý špeciálne pre deti
a rešpektuje ich špecifiká, napr.
citlivejšie sliznice, častejšie užívanie, preverené použitie už u tých najmenších (napr. od 1 roka), vhodné zloženie šetrných účinných látok, napr. byliniek, eliminácia
farbív, alkoholu, cukru, lepku a pod. V prípade prípravkov pre deti je dôležitá aj príjemná
forma, aby proti užívaniu protestovali čo najmenej a dokázali ju bez problémov užiť. Vhodné sú okrúhle pastilky, ktoré sa deťom dobre
cmúľajú a zároveň príjemne chutia, taktiež
lízanky alebo sirup pre tých najmenších, ktorí
ešte pastilku vycmúľať nedokážu.

v hrdle aj dráždivý kašeľ. Sirup neobsahuje cukor, lepok ani laktózu, je bez umelých
farbív a bez alkoholu. Zaujímavou novinkou
sú junior-angin lízanky. Obsahujú lišajník,
pantotenát a vitamín C. Majú príjemnú jahodovú príchuť a sú určené pre deti od 3 rokov.

šový
maxi ply
medveď

Súťaž

zdravo a hravo!

13x

žka
kolobeMaxi
Micro xe
Delu

92x

ý
darčekov
balíček in
junior-ang

Výhra
každý deň!

www.junioranginsutaz.sk.

Vašu najbližšiu PLUS Lekáreň nájdete na www.pluslekaren.sk
Soutěž probíhá od 15. 9 do 15. 12. 2018.
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Morský kolagén | Výživový doplnok | 100% čistý bez prísad

INCA Collagen – živá bielkovina mladosti
Je určený pre všetkých, ktorým na sebe záleží
Športovo aktívne ženy, alebo jednoducho všetky, ktoré chcú byť krásne a fit!

Účinky živého
TROJZLOŽKOVÉHO kolagénu:
• Intenzívna hĺbková
hydratácia
• Zvýšenie elasticity pokožky
• Vyhladenie drobných vrások
• Spomalenie starnutia
pokožky
• Zosvetlenie pigmentových
škvŕn
• Účinná doplnková terapia
pri liečbe celulitídy
• Vysoko účinný proti
rozšíreným cievkam
a striám
• Vyživuje kĺby a zmierňuje
bolesti kĺbov
• Zlepšuje pohyblivosť kĺbov
a svalov
• Regeneruje nechty a vlasy
• Zlepšuje hojenie
pokožky pri poraneniach
a popáleninách

V dnešnej dobe sú bezkontaktné
karty samozrejmosťou – sú
jednoduché a šetria nám čas. Tak
ako väčšina z nás, možno ani vy
netušíte, že prakticky ktokoľvek sa
môže dostať k vašim údajom – čip
vašej debetky alebo kreditky
neustále vysiela signál, ktorý môžu
zachytiť nežiaduce osoby a odcudziť
peniaze z vášho účtu. Stačí na to
aj obyčajný mobil. Platobné karty
potrebujú ochranu rovnako ako
počítače antivírusové programy.

Kolagén si najúčinnejšie doplníte jeho – PITÍM!
INCA Collagen je v porovnaní s inými výnimočný aj tým, že
je trojzložkový! Čo to znamená? Že neobsahuje (na rozdiel
od mnohých bežných porovnateľných produktov na trhu) len
jeden, ale rovno tri druhy kolagénu – kolagén typu I, II aj III!
Inca Collagen – Jeho jedinečnosť je v tom, že je vysoko
koncentrovaný (obsahuje až 3000 mg čistého 100% kolagénu
v dennej dávke), ale aj v tom, že je bio-aktívny - živý. Má
rovnakú molekulárnu štruktúru ako kolagén, ktorý vaše
telo produkuje samo! Efektívne sa tak vstrebáva práve tam,
kde vám v tele chýba. Dokonca stimuluje bunky, aby si svoj
vlastný kolagén začali znovu vyrábať.

Ochranná karta PATROL spoľahlivo
zabráni krádeži biometrických dát
a peňazí tým, že blokuje frekvenciu
13,56 MHz a iné RFID prenosy údajov.
Využíva taftovú technológiu a funguje
neplať bez ochrany!
na princípe Faradayovej klietky. Ako
sú rôzne
spôsoby, ako
ochrániť
produkt budúcnosti
kompenzuje
slabiny
svoje Ochráni
platobnéažkarty
moderných technológií.
dve
platobné karty
naraz. Potvrdením
jej
ochranná
karta PATROL
vysokej kvality sú certifikáty ISO z výroby
je ten najbezpečnejší
a patenty v EÚ, USA a VB.

neplať bez ochrany!
sú rôzne spôsoby, ako ochrániť
svoje platobné karty

ochranná karta PATROL
je ten najbezpečnejší

www.patrolslovakia.sk
tel.: +421 911 66 55 99, +421 948 66 55 99

14

Vašu najbližšiu PLUS Lekáreň nájdete na www.pluslekaren.sk

november | december

Detský kútik Macka Pusíka

Vedecké laboratórium
Mimi, Pusík, Mňau a Bello robia výskum v laboratóriu. Pozorne si prezri
obidva obrázky a odhaľ 7 drobností, ktorými sa od seba líšia. Za každý
rozdiel si vyfarbi jednu banku alebo skúmavku.

Vieš, ako sa volá prístroj, do ktorého sa pozerá Bello? Na čo sa používa?

Ďalšie maľovanky a zaujímavé
príbehy nájdete v aktuálnom
čísle detského časopisu

www.pluslekaren.sk

Pusik_image_lekarna_A4_zari.indd 12
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Polievka so salámou chorizo, brokolicou a ryžou
Na prípravu 4 porcií potrebujete:

varí a peCie

• 1 lyžicu olivového oleja
• 1 veľkú cibuľu, nakrájanú nadrobno
• 1 stredný pór, nakrájaný na kolieska
• soľ a čerstvo namleté čierne korenie
• 120 g choriza, na jemné plátky
• 120 g paradajkového pretlaku
• 2 litre kuracieho vývaru
• 120 g hnedej ryže basmati
• 250 g brokolice, rozdelenej na menšie
ružičky
Postup:
1. Na nepriľnavej panvici rozohrejte lyžicu oleja, pridajte cibuľu a pór, štipku soli
a začnite na miernom ohni opekať, kým
zelenina nezmäkne. Pridajte salámu chorizo a opekajte ďalšie 3-4 minúty, kým sa
nazačne uvoľňovať olej. Potom pridajte
paradajkový pretlak a ešte chvíľu opekajte.
2. Vlejte kurací vývar, vsypte ryžu a priveďte do varu. Varte asi 25 minút alebo kým
nie je ryža takmer mäkká. Potom pridajte
ružičky brokolice a povarte ešte 3-4 minúty,
aby zmäkla, ale stále zostala „al dente“ („na
zub“). Dochuťte soľou a korením a podávajte.
3. Niečo navyše. Ak sa rozhodnete pre
bezmäsitú verziu, vynechajte chorizo, použite zeleninový vývar miesto kuracieho,
zvýšte obsah zeleniny a šmrnc polievke
dodajte štipkou údenej mletej papriky.

Nepečené arašidové guľky
Na prípravu 4 porcií
potrebujete:
• 280 g arašidového masla,
chrumkavého („crunchy“)
• 60 g kokosovej múky
• 60 g kokosového sirupu
• štipku strúhaného muškátového
orieška
• 1/3 lyžičky mletého kardamónu
• 1/3 vanilkového struku,
vyškrabnuté semienka
• štipku morskej soli alebo viac,
podľa chuti
• vegánsku tmavú čokoládu na
obalenie
• nalámané pražené kokosové
lupienky či sekané pražené
arašidy na ozdobenie

16

Postup:
1. Z arašidového masla,
kokosovej múky, kokosového sirupu, korenia a štipky soli vypracujte nelepivú
hmotu. Vyberajte lyžicou
kúsky a z každého vytvarujte guľku s priemerom 2 cm.
Rozložte ich na tácku vyloženú papierom na pečenie
a uložte na 30 minút do
mrazničky.
2. Čokoládu opatrne rozpustite vo vodnom kúpeli
a guľôčky v nej jednu po
druhej namáčajte. Ozdobte
kokosovým lupienkom alebo nasekanými arašidmi.
Uchovávajte v chladničke.

www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

november | december
Morčacie pečené načierno s krupicovými haluškami
Na prípravu 4 porcií potrebujete:
• 1 morčacie prsia, cca 2 kg
• 200 g údenej bielej slaniny, pokrájanej
na dlhé hranolčeky a dobre vychladenej
• morskú soľ a čerstvo rozdrvené čierne
korenie
• rastlinný olej na potretie
• po 2 vetvičkách tymianu a rozmarínu
• 2 lyžice masla + 1 na dokončenie
• zmes korenia (3 klinčeky, 3 guľôčky
nového korenia, 1 bobkový list)
• 1 cibuľu nakrájanú nadrobno
• 150 g koreňovej zeleniny (mrkva,
petržlen a zeler), nakrájanej na kocky
• 500 ml červeného vína
• 100 g slivkového lekváru
• 700 ml silného hydinového vývaru
• 2 lyžice tekutého medu
Na dokončenie
• 3 lyžice koňaku alebo brandy
• 100 g sušených sliviek
• 50 g lúpaných mandlí, nasekaných
• 20 g hrozienok
• 20 g vlašských orechov, nasekaných
nahrubo
• 2 lyžice strúhaného perníka
Postup:
1. Morčacie prsia v pozdĺžnom smere svalových vlákien prešpikujte slaninou. Dlhým
úzkym nožom robte z oboch kratších strán
otvory a cez ne preťahujte vychladené stuhnuté slaninové hranolčeky tak, aby – keď pečienku nakrájate na priečne plátky – bolo na
reze vidieť slaninovú mozaiku. Prešpikované
mäso zviažte kuchynským povrázkom do
kompaktného tvaru. Potom osoľte a okoreňte, potrite ho olejom a dajte do misy, pridajte
k nemu čerstvý tymian a rozmarín a nechajte ho zakryté cez noc odležať.

mäso a pomaly ho pečte do zmäknutia;
pod pokrievkou v rúre zapnutej na 150 °C
to bude trvať asi 2 hodiny alebo podľa veľkosti morčacích pŕs. Posledných 15 minút
zosilnite teplotu na 180 °C, odkryte, aby sa
mäso opieklo, a povrch mäsa priebežne
potierajte medom a polievajte výpekom,
aby bolo naglazované krásne dozlatista.

2. Na dochutenie deň vopred namočte
v malom kastróliku do koňaku slivky, mandle,
hrozienka a orechy a nechajte asi hodinu odležať. Potom prilejte trochu vody a všetko na
miernom plameni varte, kým orechy a mandle nezmäknú, ale zostanú chrumkavé „al
dente“. Odstavte a nechajte do druhého dňa.

4. Mäkké mäso vyberte a uchovajte
v teple, napríklad zabalené do alobalu. Vylovte štipky bylín a bobkový list a omáčku
rozmixujte. Vlejte do nej zmes sušeného
ovocia a orechov, znova zahrejte a nakoniec ju podľa potreby zahustite nastrúhaným perníkom a zašľahajte do nej zvyšnú
lyžicu studeného masla. Podávajte s krupicovými haluškami alebo zemiakovými
kroketami a pečenými morčacími prsiami
nakrájanými na plátky.

3. V liatinovom kastróle vhodnom do rúry
rozpustite maslo, mäso na ňom opečte zo
všetkých strán, vyberte a dajte bokom. Vo
výpeku opečte domäkka a dozlatista zmes
korenia, cibuľu a nakrájanú zeleninu; zalejte časťou vína a nechajte ho vyvariť. Pridajte lekvár, všetko zalejte zvyškom vína
a vývarom a premiešajte. Vráťte do kastróla

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

Krupicové halušky
Na prípravu 6-8 porcií potrebujete:
• 750 ml mlieka
• 30 ml rastlinného oleja
• soľ a čerstvo namleté čierne korenie
• štipku strúhaného muškátového orieška
• 360 g detskej krupice
• 3 vajcia
• 2-3 lyžice nasekanej petržlenovej vňate
+ na ozdobenie
• 2 lyžice mäkkého tvarohu
• 1 lyžicu masla
1. Mlieko s 30 ml oleja priveďte do varu
s trochou soli, korenia a nastrúhaného
muškátového orieška. Postupne prisypávajte krupicu, stlmte plameň a miešajte, aby
sa zmes začala odlepovať od stien hrnca.
Potom odstavte, do horúcej hmoty rýchlo vmiešajte 1 vajce, aby sa nezrazilo, a až
hmota mierne vychladne, ešte zvyšné 2 vajcia, nasekanú petržlenovú vňať a tvaroh.
2. Prepracujte a lyžicami tvarujte väčšie halušky. Varte ich vo vriacej osolenej vode 12-15
minút, potom ich vylovte, premiešajte s 1 lyžicou masla a ozdobte petržlenovou vňaťou.

Vašu najbližšiu PLUS Lekáreň nájdete na www.pluslekaren.sk
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HRAJTE S NAMI O HODNOTNÉ CENY!
SUDOKU
Vyriešte sudoku a pošlite nám vylúštené čísla (z ružových štvorčekov, v abecednom poradí od písmena A po písmeno L)
do 30. novembra 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 sendvičovačom ETA v hodnote 20 €.
Mená výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 1/2 2019.
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OSEMSMEROVKA
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Vylúštenú osemsmerovku posielajte do 30. novembra 2018 mailom na adresu
sutaz@pluslekaren.sk. Do predmetu mailu uveďte OSEMSMEROVKA. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Troch z vás odmeníme
balíčkom produktov PLUS LEKÁREŇ v hodnote 20 €. Mená výhercov zverejníme
v PLUS LEKÁREŇ Novinky1/2 2019.
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BARET, BARLA, BICIE, BIELKO, BOJAR, DLANE, DOHODA,
DOPYT, DOSPELOSŤ, HERŇA, HRADISKO, KLENOT, KLIATBA,
KOALA, KOLORIT, KOLOTOČ, MIERA, MISKA, MLADOSŤ, MODLA,
NASŤA, NÁDHERA, OBRAT, ODVOD, PANEL, PONOSA, PRIOR,
RAKETA, RAMENO, RARITA, REBRO, REHOĽA, REZBA, ROBOTA,
ROLÁDA, SALÁMA, SAMOTA, SFÉRA, SKOBA, SLASŤ, SLOHA,
SMALT, SMOLA, STENA, STOLY, TETIVA, TIARA, VEDRO, VRKOČ.
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Správne riešenie tajničky z čísla 9/10: STÁLE NARIEKAME,
ŽE MÁME MÁLO ČASU, ALE ŽIJEME AKOBY SME HO MALI
NA ROZDÁVANIE.
Vecné ceny získali:
Eva J. z Piešťan
Emília Š. zo Šale
Adriana G. z Kamenice nad Cirochou
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Správne riešenie osemsmerovky z čísla 9/10: MILUJ
Vecné ceny získali:
Miriam P. z Bratislavy
Miloš T. z Nitry
Radoslav P. z Košíc
Správne riešenie sudoku z čísla 9/10: 2273 3185
Vecné ceny získali:
Veronika S. z Trnavy
Viera K. z Prievidze
Erika K. z Trebišova

6313

VÝHERCOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

facebook.com/pluslekaren

november | december
TAJNICKA

3x

Vylúštenú tajničku posielajte do 30. novembra 2018 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 ETA v hodnote 30 €. Mená výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 1/2 2019.
Margaret Mead (1901 – 1978), americká kultúrna antropologička.
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Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, www.szhk.sk
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Hudbou chceme pomyselne rúcať
bariéry a stavať mosty

4) Ktorý z Vašich projektov je pre Vás
najvýznamnejší?
Každý projekt berieme ako výzvu, krok,
ktorý nás posunie niekam dopredu. Ten adrenalín a vôňa neznáma nás láka. Ako som
už spomenul, radi rúcame bariéry a staviame
mosty, preto sme boli na Slovensku priekopníkmi v spolupráci so symfonickým orchestrom, nebránime sa netradičným projektom,
v ktorých sa spájajú rôzne štýly, či už hudobné, alebo aj tanečné. Hudba je pre nás jazykom, ktorý nepozná hranice a spája ľudí.
5) Máte vysoké pracovné tempo, veľa
povinností, veľa cestujete. Ako to
všetko zvládate? Pomáhate si aj nejakými výživovými doplnkami?
Občas je to naozaj náročné, ale podporujeme sa navzájom. Často sme spolu takmer
24 hodín denne, ale náš rovnaký záujem nás
posúva dopredu. Občas si v sychravom chrípkovom počasí pomôžeme vitamínom C s postupným uvoľňovaním 
6) Čomu sa venujete vo svojom voľnom
čase? Aké máte sny do budúcnosti?
Máte vysnívanú osobnosť, s ktorou by
ste chceli spolupracovať?

Cigánski Diabli, jedinečné zoskupenie,
ktoré vo svojej tvorbe spája nezvyčajné
hudobné kombinácie a nesmiernu dávku
temperamentu. Svojou tvorbou sa snažia
pomyselne rúcať bariéry a stavať mosty.
Svedčia o tom ich jedinečné projekty.
Výnimočný slovenský orchester je známy
na Slovensku i v zahraničí. Ako na ich
vystúpenia reagujú v rôznych krajinách,
ale aj aké sú ich sny do budúcnosti sa
dozviete v rozhovore.
1) Čo Vás viedlo k tomu, že ste založili
orchester?
Každý člen nášho orchestra pochádza z hudobníckej rodiny. Lásku a úctu k hudbe nám
rodičia vštepovali už odmalička, rovnako ako
ich rodičia im, preto sme založenie orchestra
brali ako prirodzený vývoj našich životov a našej profesionálnej kariéry.
2) Ako by ste charakterizovali Vašu
hudbu?
Hudobní kritici a naše publikum ju považujú za
nesmierne emotívnu, virtuóznu, temperamentnú a jedinečnú. Dali jej aj výstižný názov „Music
a´la Gypsy Devils“, ktorý sami s radosťou používame. Našou hudbou chceme vyjadriť náš ná-

zor na nezmyselnosť bariér, spájame rôzne štýly
počnúc od klasiky, cez etno, jazz, folk, pop a iné,
a tým ich vlastne pomyselne rúcame.
3) Ktoré z vystúpení, ktoré ste doteraz absolvovali, má pre Vás najväčšiu
váhu? A ktoré ocenenie?
Všetky vystúpenia sú pre nás rovnako dôležité, či je to koncert v Číne, Japonsku, v Južnej
Kórei, či Rakúsku alebo u nás doma, v hociktorej dedinke či meste na Slovensku. Tu už vieme, čo môžeme očakávať, ale v zahraničí nás
občas prekvapí búrlivá reakcia publika aj na takých miestach, o ktorých máme predstavu, že
ľudia sú tam konzervatívni. Napríklad nedávno v „chladnom“ Fínsku, kde ľudia reagovali
búrlivým potleskom, spevom, tancom, chceli
sa s nami zoznámiť, fotografovať, poďakovať
nám – chvíle ako táto sú pre nás vždy tou najväčšou odmenou a najkrajším prekvapením.
Samozrejme, ocenenia ako MASTER AWARD
od Ministerstva kultúry Čínskej republiky,
WORLD MASTER AWARD z Južnej Kórey, niekoľkonásobné ocenenia Zlaté a Platinové CD,
3 ocenenia Grammy od Slovenskej hudobnej akadémie a ocenenie Najlepší cigánsky
orchester na svete z festivalu Ciechocienek
v Poľsku sú taktiež úžasnou motiváciou pokračovať v tom, čo robíme.
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Skutočne sa veľa pripravujeme, cestujeme
a vystupujeme, preto vo voľnom čase milujeme
relax – sedieť iba tak pri TV, kúpanie a nakoľko
je o nás asi už známe, že sme gurmáni, tak aj
papkanie 
Víziou budúcnosti je neustála práca na
hudobných projektoch, ktoré precízne pripravujeme vopred, niekedy aj niekoľko rokov
(hudobno-tanečné spracovanie Carmen, muzikál Cigánka, koncerty so symfonickými orchestrami, Luciou Bílou, Katkou Knechtovou,
Desmodom...). Popritom premýšľame o ďalších, ktoré postupne rozvíjame a realizujeme.
Momentálne napríklad ako odozva na reakcie
našich mladých fanúšikov vznikol spontánne
projekt Cigánski Diabli Club Tour, s ktorým
začíname už tento mesiac a tiež spojenie
s jazzovým orchestrom. Hlavne nám záleží
na tom, aby sa naše publikum cítilo v našej
prítomnosti dobre a aby mu naša hudba prinášala skutočný zážitok.
Našou túžbou je možnosť zahrať si v budúcnosti s veľkými špičkovými svetovými orchestrami, ako napríklad Berlínska alebo Viedenská filharmónia.
Spracovala: Mgr. Ing. Denisa Ižová
Foto: archív orchestra
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