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K lepšiemu zdraviu prispievame
aj skvelými cenami.
Kŕčové žily, bolesť nôh,
hemoroidy
Poznáte

bolesť
Poznáte
z TV

Alergická nádcha

z TV

1615 €
19,69 €

- 18 %

689 €

14,15 €

1539 €

17,79 €

485 €

- 51 %

5,35 €

Detralex®, 500 mg, filmom obalené
tablety, 60 tabliet
V akcii aj novinka Detralex® 1000 mg perorálna
suspenzia vo vrecku, 30 vreciek

Ibalgin® Rapidcaps 400 mg,
30 cps
Ibalgin Rapidcaps 400 mg ľahko rozpustné mäkké
kapsuly. Pri bolesti hlavy, chrbta, kĺbov a bolestivej
menštruácii.
®

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Zápcha

Flixonel 50 mikrogramov/dávka,
nosová suspenzná aerodisperzia,
60 dávok

Pri kúpe
Guttalax®, 15 ml
získate
DulcoSoft®, 250 ml
len za 0,01 €

Detralex® lieči prejavy chronického žilového ochorenia
ako bolesť, opuch a pocit ťažkých nôh. Tiež lieči príznaky
akútnej hemoroidálnej epizódy.
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú účinnú látku, čistená
mikronizovaná flavonoidná frakcia.

močové cesty

Nosový sprej na liečbu alergickej nádchy. Poskytuje
komplexnú úľavu od príznakov alergickej nádchy,
akými sú: upchatý nos, tečúca nádcha, kýchanie,
svrbenie v nose, svrbenie a slzenie očí. Prináša úľavu
počas 24 hodín už v 1 dávke.
Liek na podanie do nosa. Obsahuje flutikazónpropionát.

Alergia

519 €

29 €

7

6,09 €

LMR-CH-20210319-35

+
Guttalax®, 15 ml + DulcoSoft®, 250 ml
Guttalax® – účinné preháňadlo.
Zmäkčuje stolicu, účinok nastupuje o 6 – 12 hodín po podaní.

Brusnice Forte, 10 tbl

DulcoSoft®
• Preháňadlo s jemným účinkom
• Úľava prichádza za 24 – 72 hodín
• Vhodný počas tehotenstva, dojčenia a pre deti od 2 rokov

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.

Zdravotnícka pomôcka.

Výživový doplnok.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dinátriumpikosulfát.

Claritine 10 mg, 10 tbl
OSLOBOĎTE SA OD ALERGIE A OPÄŤ ZHLBOKA
DÝCHAJTE. CLARITINE.
• Rieši prejavy vonkajších aj interiérových alergií
• Neovplyvňuje bežné denné aktivity
• Uľaví od príznakov alergie až na 24 hodín
* IMS sell-out databáza, kategória 01E1, hodnotové predaje, 1-12 2020
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje loratadín.

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. Zobrazené produkty sú len ilustračné, zmena cien a sortimentu vyhradená.
Akcia trvá od 1. mája do 30. júna 2021 alebo do vypredania zásob. Uvedené pôvodné ceny sú len odporúčané. Všetky ceny zahŕňajú DPH v zákonom stanovenej výške.
Prosíme zbierať použitý papier
Ilustračné foto: ingimage. Za tlačové chyby nezodpovedáme.
EU Ecolabel : SK/028/001

na opätovné použitie.

K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami

www.pluslekaren.sk

Bolesť

555 €

75 €

BRUFEN 400, 30 tbl
®

3

30 tbl

V akcii aj BRUFEN® 400, 50 tbl

175 €

6,35 €

4,55 €

- 18 %

- 19 %

2,15 €

CETALGEN 500 mg/200 mg, 20 tbl

ACIFEIN®, 10 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.

Dvojitá sila proti bolesti a horúčke.
Liek sa používa na krátkodobú liečbu stredne silnej
bolesti spojenej s bolesťou hlavy, chrbta, menštruačnou
bolesťou, bolesťou zubov, nachladnutím a chrípkou.

ACIFEIN® sa používa na liečbu miernej až stredne silnej
bolesti predovšetkým hlavy, zubov a tiež svalov a kĺbov
spojených s akútnymi chrípkovými ochoreniami.

Liek na perorálne použitie. Obsahuje ibuprofen.

Liek na vnútorné použitie.

Liek na vnútorné použitie.

bolesť

Bolesť

879 €

10,35 €

4 ks

1009 €

11,55 €

NOVINKA

100,90 €/kg

Nurofen 200 mg liečivá náplasť, 4 ks

Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 100 g

V akcii aj Nurofen 200 mg liečivá náplasť, 2 ks

Novinka! Olfen Forte 23,2 mg/g gél, sila 2x vyššej
koncentrácie účinnej látky.* Uľavuje od intenzívnej,
náhle vzniknutej bolesti chrbta, svalov a kĺbov.
* V porovnaní s gélom proti bolesti na lokálne použitie
obsahujúcim 1 % diklofenak – Olfen gel. Olfen gel je liek na kožné
použitie, obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

Uľavuje od bolesti pri natiahnutí svalov, podvrtnutí,
či pomliaždení v oblasti kĺbov. Nepretržitý účinok
1 náplasti až počas 24 hodín. Diskrétna, flexibilná,
neobmedzuje pohyb. Jediná liečivá náplasť
s ibuprofénom. Pôsobí protizápalovo.

Liek na kožné použitie. Obsahuje dietylamínovú soľ diklofenaku.

Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje ibuprofén.

Pri zvýšenej hladine
kyseliny močovej

horčík

- 18 %

975 €

965 €

11,95 €

11,15 €

1989 €
22,79 €

NOVINKA
výhodné balenie

Magne B6® tbl obd, 100 tbl
Na zlepšenie príznakov deficitu horčíka, napr.:

Magnesium B-Komplex Glenmark,
100 + 20 tbl ZADARMO

• svalové kŕče.

Magnesium B-Komplex Glenmark vďaka horčíku
a vitamínom skupiny B znižuje únavu a vyčerpanie
a pomáha k normálnej činnosti svalov.
2 tablety denne pre optimálne vstrebanie horčíka.

Liek na vnútorné použitie.

Výživový doplnok.

• nervozita, mierna úzkosť, podráždenosť,
• dočasná únava,

2

ENZYCOL® DNA*, 100 + 40 tob zadarmo
Účinný prípravok ENZYCOL® DNA* je odporúčaný pri
zvýšenej hladine kyseliny močovej1, 2, 3, 4. Napomáha
k normálnej funkcii dolných močových ciest1, 2.
extrakt z plodu višne, 2 extrakt zo zeleru, 3 kurkumín, 4 extrakt
z pistácie, * zinok prispieva k normálnej syntéze DNA
1

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren
Opuch, zápal

Príďte behaniu
na kĺb!
449 €

5,15 €

Aescin, 20 mg 30 tbl

30 tbl

V akcii aj Aescin, 20 mg 90 tbl

Aescin je liek pre dospelých určený na liečbu
lokalizovaných opuchov, zápalov, podliatin
a chorôb žíl dolných končatín.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje alfa-escinum.

Žilové ochorenia

Poznáte
z TV

1649 €

18,55 €

- 18 %

Pri nákupe
Voltaren
Forte 150 g

1589 €

multifunkčná
šatka len za
0,01 €*

19,45 €

105,93 €/kg

Flebaven 500 mg filmom obalené tablety,
90 tbl

*Akcia platí pre produkt Voltaren Forte 150g do 30. 06. 2021 alebo do vypredania zásob. Platí vo vybraných lékarňach.

Flebaven lieči prejavy žilového ochorenia: bolesť, opuch,
pocit ťažkých nôh či nočné kŕče. Tiež lieči príznaky
akútneho hemoroidálneho ochorenia.

Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojím lekárom
alebo lekárnikom. Voltaren Forte 2,32% gél je liek na vonkajšie použitie. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
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: sk-safety@gsk.com. Ochranné známky sú vlastnené alebo licencované skupinou
spoločností GSK. ©2021 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 03/2021 PM-SK-VOLT-21-00026

Vitamín D

749 €

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 500 mg mikronizovaného
diosmínu.

Žily, cievy

85 €

6

7,79 €

60 cps

1369 €

15,59 €

60 tob

Vitamín D3 2000 IU, 60 cps
Výživový doplnok s obsahom vitamínu D3. Vitamín D
prispieva:

VIGANTOLVIT® D3 2000 IU, 60 cps

• k správnemu fungovaniu imunitného systému;

VIGANTOLVIT® D3 s vitamínom D prispieva
k správnej funkcii imunitného systému.
Bez lepku, laktózy a bravčovej želatíny.
60 kapsulové balenie na 2 mesiace užívania.

• k udržaniu zdravých kostí, zubov a správnemu
fungovaniu svalov;
• k normálnej hladine vápnika v krvi a jeho správnemu
vstrebávaniu.
Výživový doplnok.

V akcii aj VIGANTOLVIT® OSTEO, 30 tbl
Výživové doplnky.

Priessnitz Žilná a cievna výživa FORTE 60 tob1)
+ Gél Žily a cievy MEDICAL, 125 ml
zadarmo2)
Vysoko účinný výživový doplnok v tobolkách s obsahom
trans-resveratrolu, ktorý prispieva k normálnemu
kardiovaskulárnemu zdraviu a vitamíny B12 a B6, ktoré
prispievajú k normálnej tvorbe červených krviniek.

V akcii aj Priessnitz žily a cievy MEDICAL, 125 ml2)
1)
2)

Výživový doplnok.
Zdravotnícka pomôcka.

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
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Rýchle riešenie pri
problémoch so zažívaním

575 €

Hnačka

869 €

10,55 €

Na
zápchu

6,69 €

- 18 %

635 €

7,19 €

Proti
hnačke

Smecta, 30 vreciek

Rektálny roztok Microlax je určený na rektálne použitie. Orodispergovateľné tablety Imodium
Instant obsahujú loperamídium-chlorid a sú určené na vnútorné použitie. Pred užitím lieku si
pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo
lekárnikom. SK-MX-2100016
®

®

Lieči príznaky náhlej hnačky u dospelých a detí
od 2 rokov podávaný spolu s rehydratačným roztokom.
Lieči príznaky dlhodobej hnačky a bolesti spojenej
s funkčnými ochoreniami čreva u dospelých.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje 3 g diosmektitu.

Pečeň

ČREVNÁ MIKROFLÓRA, IMUNITA

579 €

6,59 €

499 €

5,59 €

15 cps

1675 €

19,15 €

Probicus Premium, 15 cps

100 cps

V akcii aj Probicus Premium, 30 cps
Priaznivo pôsobí na celkové zdravie človeka. Obsahuje
5 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií, ďalej prebiotickú
vlákninu a vitamín B6 na podporu imunity. Množstvo
živých baktérií je garantované do konca doby exspirácie!
Stačí užívať jednu kapsulu denne. Je vhodný pre
dospelých, deti od 3 rokov, tehotné i dojčiace ženy.
Výživový doplnok.

Silymarin 140, 90 cps

Essentiale® 300 mg je určený pacientom s poškodením
pečeňových funkcií v dôsledku toxicko-metabolického
poškodenia pečene a pri zápale pečene.

Výživový doplnok.

Liek na vnútorné použitie. Obsahuje esenciálne fosfolipidy.

Zubné náhrady

- 31 %
15 €

9,99 €

LACTOSEVEN CHEW, žuvacie tablety,
50 ks
Žuvacie tablety s jahodovo-malinovou príchuťou
a vitamínom D3 pre celú rodinu. Jedinečné zloženie
sedem rôznych kmeňov mliečnych baktérií chránených
technológiou Bio-Support ™. Bez laktózy, lepku a cukru.
Výživový doplnok.

4

V akcii aj Essentiale® 300 mg, 50 cps

Obsahuje štandardizovaný extrakt z pestreca
mariánskeho, ktorý podporuje zdravie pečene
a esenciálne fosfolipidy.

Živé kultúry

9

Essentiale 300 mg, 100 cps
®

349 €

5,05 €

Bylinné čajové zmesi

349 €

239 €

4,69 €

2,85 €

- 26 %

Corega Bez príchuti Extra silný,
fixačný krém, 40 g
Bez príchuti. Pevná fixácia až 12 hodín. Pomáha
zabraňovať zachytávaniu zvyškov jedla pod náhradou.
Bez zinku.

LEROS Baby Detský čaj bylinkový,
záparové vrecká, 20 x 1,8 g
V akcii rôzne čaje LEROS Baby

V akcii aj iné produkty Corega

Čajová zmes je vhodná na doplnenie pitného režimu detí
i dospelých.

Zdravotnícke pomôcky.

Výživové doplnky.

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

www.pluslekaren.sk

Pri kúpe
Centrum pre mužov
60 tbl, získate
Centrum pre mužov
30 tbl
len za 0,01 €

facebook.com/pluslekaren

multivitamíny

instagram.com/pluslekaren

youtube.com/pluslekaren

Zápalový proces

Pri kúpe
Centrum pre ženy
60 tbl, získate
Centrum pre ženy
30 tbl
len za 0,01 €

nádcha

PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml
4,85 €

+

+

Uvoľní
upchatý nos,
hojí a chráni
sliznicu

419 €

41,90 €/l

Centrum pre ženy, 60 tbl + 30 tbl NAVYŠE
V ponuke aj Centrum pre mužov, 60 tbl + 30 tbl NAVYŠE
Vitamíny B1, B2, a B12, biotín, folát, jód, vápnik, horčík,
mangán, niacín a železo prispievajú k správnej látkovej
premene dôležitej pre tvorbu energie. Vitamíny C a D,
selén a zinok prispievajú k správnemu fungovaniu
imunitného systému.
Výživové doplnky.

- 51 %

Calcium chloratum – TEVA, 100 ml
Jedinečný a generáciami overený liek, ktorý podporuje
liečbu zápalového procesu.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dihydrát chloridu
vápenatého.

Alergia

945 €

305 €

6,25 €

Liek na podanie do nosa. Otrivin Plus 1 mg/ml + 50 mg/ml nosová
roztoková aerodisperzia obsahuje xylometazolíniumchlorid
a dexpantenol.

Rany, odreniny,
popáleniny

- 17 %

11,45 €

535 €

6,55 €

53,50 € /kg

85 €

3

4,35 €

- 18 %

INFADOLAN®, 1600 IU/g + 300 IU/g,
dermálna masť 100 g

Fenistil 1 mg/g gél, 50 g

PSILO-BALSAM®, gél 20 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.

PSILO-BALSAM® gél je kožné antihistaminikum
a anestetikum. Zmierňuje svrbenie a bolesť
po uštipnutí, pri žihľavke, po popálení a pri ovčích
kiahňach.

Liek na neinfikované drobné rany, odreniny, trhlinky
kože, popáleniny I. stupňa, preležaniny a na prevenciu
zaparenín. Pri liečbe suchej kože v prípade chronických
zápalov kože alebo ekzémov, najmä pri atopickom
ekzéme, ďalej pri liečbe suchej kože v prípade porúch
rohovatenia.

Liek na použitie na kožu. Obsahuje dimetindeni maleas.

Liek na použitie na kožu. Obsahuje difenhydramíniumchlorid.

Liek na vonkajšie použitie.

765 €

Starostlivosť o pokožku

8,35 €

51,00 €/l

Chladivá pena
10 %

+

95 €
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11,49 €

39,80 €/kg

49 €

3

001 €

3,95 €

58,17 €/kg

459 €

5,65 €

45,90 €/l

- 19 %

15 €

6

6,99 €

1329 €

15,35 €

33,23 €/kg

49,20 €/kg

Rybilka Neo®, 100 ml

Sudocrem® MULTI-EXPERT, 125 g

Detská masť pre starostlivosť o pokožku so sklonom
k zapareninám. Špeciálna masť s obsahom mandľového
a rybieho oleja, určená na ochranu a ošetrenie jemnej
pokožky dojčiat a batoliat. Upokojuje pokožku, nanáša
sa na miesta so sklonom k zapareninám. Udržuje
pokožku hladkú a vláčnu.

V akcii aj Sudocrem® MULTI-EXPERT 60 g, 250 g
a 400 g
Sudocrem® MULTI-EXPERT, odborník na rôzne potreby
pokožky. Ochranný krém na podporu liečby a prevencie:
plienkovej dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky.

Kozmetický výrobok.

Zdravotnícka pomôcka.

PANTHENOL omega Chladivá pena

v spreji 10 %, 150 ml + cestovná fľaša za 0,01 €
DOKONALÁ REGENERÁCIA A HYDRATÁCIA NIELEN
PO OPAĽOVANÍ
Prinášajú úľavu slnkom podráždenej pokožke. Vďaka
zvýšenému obsahu D-panthenolu účinne upokojujú
a napomáhajú regenerovať pokožku po opaľovaní.
Pri nákupe ľubovoľného produktu PANTHENOL omega
navyše získate cestovnú fľašu za 1 cent.

V akcii aj iné produkty PANTHENOL omega
Kozmetický výrobok.

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
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Prostata

Močové cesty

09 €

18

www.pluslekaren.sk
Gynekologické ťažkosti

20,79 €

1289 €

1165 €

14,89 €

12,65 €

16,64 €/l

Prostenal Control,
70 tbl + 20 tbl navyše

Brusnice forte Akut 1500 mg
+ D-Manóza 2000 mg, ampulky 10 x 25 ml

ROSALGIN® EASY, 140 mg vaginálny
roztok, 5 x 140 ml

Osvedčená starostlivosť o zdravie prostaty, podporu
vitality a potencie, vyrobená držiteľom certifikátu GMP.
Teraz vo výhodnej ponuke.

Novinka s najvyšším obsahom brusníc a D-Manózy spolu
s vitamínom D3 a extraktom zo Zlatobyle, ktorá podporuje
zdravie močových ciest. Extra silné zloženie v tekutej forme
na akútnu potrebu.

ROSALGIN® prináša rýchlu úľavu od gynekologických
ťažkostí, svrbenia a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú
hygienu.

Výživové doplnky.

Výživový doplnok.

V akcii aj Prostenal Night, 70 tbl + 20 tbl navyše

Vaginálne mykózy

L.SK.MKT.CC.02.2021.1315

L.SK.MKT.CC.02.2021.1345

Mykózy

Vaginálny roztok určený na výplachy pošvy. Obsahuje
benzydamíniumchlorid.

1039 €

12,09 €

Canesten GYN Kombi, 1 vaginálna tableta a 20 g krému1)

19 €
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12,95 €

Canesten, krém 50 g

• Lieči plesňové ochorenia kože
• Pre pacientov s opakovaným výskytom mykóz*
Vhodný aj na liečbu mykózy intímnych partií. Teraz výhodné 50 g balenie!
*50 % pacientov trpí opakovanú mykózou (Nielsen U&A study SK 07/2020)
Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje klotrimazol.

V akcii aj Canesten GYN 1 deň, 1 vaginálna tableta2)
Preč s kvasinkovou infekciou!
• liečbu zvládne jedna vaginálna tableta
• aplikátor pre jednoduché a hygienické zavedenie tablety
• krém navyše uľaví od nepríjemných vonkajších príznakov
1

1)
2)

Zdroj: IQVIA, predaj v kusoch a v hodnote € z lekární, kategória 12D2 & selected 12D9 Gyn.
Antifungals, obdobie 2019-2020.

Liek obsahujúci tabletu na vaginálne použitie a krém na vonkajšie použitie. Obsahuje klotrimazol.
Liek na vaginálne použitie. Obsahuje klotrimazol.

Odvykanie od fajčenia

Problémy pokožky

815 €

9,45 €

2965 €

459 €

32,39 €

5,59 €

2 x 13,2 ml

- 18 %

Nicorette® Spray 1 mg/dávka, orálna
aerodisperzia, roztok, 2 x 13,2 ml
VYLIEČTE SA ZO ZÁVISLOSTI OD FAJČENIA.

COMPEED Náplasti na pľuzgiere,
stredné, 5 ks
Technológia hydrokoloidného gélu udržuje prirodzenú
vlhkosť vo vnútri a baktérie vonku pre rýchlejšie
prirodzené hojenie. Široká tlmiaca vrstva uľavuje
od tlaku a chráni pred bolestivým trením.
Zdravotnícka pomôcka.

6

Účinkuje rýchle a túžbu po cigarete uhasí po
30 sekundách*. Rýchla úľava od chuti na cigaretu
a nutkania fajčiť. Zmierňuje chuť na cigaretu a abstinenčné
príznaky spojené s ukončením fajčenia. Umožňuje plynule
reagovať na potrebu doplnenia nikotínu v tele. Dovoľuje
postupné znižovanie dodávanej dávky nikotínu.
Neobsahuje cukor. Mentolová príchuť. 2 x 150 dávok.

2199 €
25,35 €

NiQuitin CLEAR 21 mg, transdermálna
náplasť, 7 náplastí1) a NiQuitin mini 4 mg,
tvrdé pastilky, 20 ks2)
Kombinovaná terapia pre účinnejší spôsob odvykania
od fajčenia. Kombinácia transdermálnych náplastí
a perorálnych foriem nikotínu je účinnejšia ako
samostatná transdermálna náplasť.

* Pri použití dvoch dávok.

V akcii aj iné lieky NiQuitin

V akcii aj iné lieky Nicorette®

1) Liek na vonkajšie použitie.
2) Liek k užitiu v ústnej dutine.
Lieky obsahujú nikotín.

Lieky na podanie do úst. Obsahujú nikotín.

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

www.pluslekaren.sk

facebook.com/pluslekaren

KĹby, svaly

instagram.com/pluslekaren

KĹby, svaly, chrbát

youtube.com/pluslekaren
Obnova buniek

679 €

3569 €

8,29 €

43,65 €

27,16 €/l

899 €

- 18 %

- 18 %

10,79 €

44,95 €/l

- 17 %

Cemio Kamzíkova
konopná masť hrejivá, 200 ml

Konská masť chladivá, 250 ml
V akcii aj Konská masť hrejivá, 250 ml

V akcii aj Cemio Kamzíkova konopná masť
chladivá, 200 ml

Carnosine komplex 900 mg, 60 tbl

Konská masť je balzam vyrobený podľa švajčiarskej
receptúry z 25 bylinných extraktov, o ktorých je známe,
že napomáhajú pri problémoch s kĺbmi, svalmi
i chrbtom. V chladivej a hrejivej verzii.

Silná konopná masť s bylinnými extraktmi v čistote 99,7 %.
Rýchla úľava pre stuhnuté kĺby, unavené svaly, presilený
chrbát a krk. Vďaka čisto prírodnému zloženiu je masť
vhodná pre každodenné použitie. Skokové zlepšenie!

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.

Kozmetické výrobky.

Kozmetické výrobky.

Výživový doplnok.

Oči

1665 €

20,05 €

Odstraňovanie bradavíc

Hubové infekcie nechtov

- 17 %

- 22 %

1509 €

1179 €

18,39 €

15,05 €

EXOROLFIN

EXOROLFIN 5 %, liečivý lak na nechty
2,5 ml

EndWarts FREEZE, 7,5 g
V akcii aj iné produkty EndWarts

Ocuvite Lutein Forte, 60 tbl
Ocuvite Lutein Forte obsahuje vyváženú kombináciu
vitamínov, minerálov a karotenoidov dôležitých
pre výživu očí.

EndWarts zdravotnícke pomôcky účinne odstraňujú
bradavice na rukách, pažiach a chodidlách. Rýchlo
a jednoducho sa používajú a sú vhodné pre široké
spektrum pacientov, aj deti od 4 rokov. Klinicky overená
účinnosť všetkých EndWarts zdravotníckych pomôcok.

Výživový doplnok.

Zdravotnícka pomôcka. Obsahuje 7,5 g oxidu dusného.

Liek na lokálne použitie. Obsahuje amorolfín.

V akcii aj EXO-NAILNER Lak 2 v 1,
5 ml
Zdravotnícka pomôcka.

Inkontinencia

Hemoroidy

Na liečbu hubových infekcií nechtov u dospelých.
Je účinný proti kvasinkám, kožným hubám aj plesniam.
Nanáša sa na postihnutý necht na ruke alebo nohe
jedenkrát týždenne.

Starostlivosť o ruky

185 €

2,15 €

379 €

4,59 €

NOVINKA

85 €

- 17 %
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- 17 %

7,09 €

krém 30 g

PROCTO-GLYVENOL®,
5 % + 2 %, rektálny krém 30 g
PROCTO-GLYVENOL® 5 % + 2 %, rektálny krém na lokálnu
liečbu vonkajších a vnútorných hemoroidov.

TENA Lady Slim Ultra Mini 1 + 50 % ZDARMA,
28 + 14 ks

DERMAGEL – Hygiena gel s vôňou
levandule, 50 ml

V akcii aj PROCTO-GLYVENOL®,
400 mg + 40 mg, čapíky 10 ks

Slipové vložky pre ženy s ľahkým únikom moču
s trojitou ochranou proti pretečeniu, vlhkosti
a zápachu. Sú maximálne diskrétne a spoľahlivé.

Bezoplachový hygienický gél s obsahom 65 % alk.,
panthenolu a levanduľového extraktu vhodný na očistu
a ochranu rúk.

Lieky na rektálne použitie.

Zdravotnícka pomôcka.

Kozmetický výrobok.

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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.
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Staráme sa o Vaše zdravie vo viac ako 530 lekárňach po celom Slovensku.
komplex laktobacilov

aktívne uhlie

199 €

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.

horčík

549 €

99 €

4

Magnézium 400 mg + B komplex
+ vitamín C, 20 vrecúšok

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

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.

Výživový doplnok.

Výživový doplnok.

opuchy, pomliaždeniny

Pokožka

569 €

249 €

22,64 €/kg

Tea tree olej, 10 ml
Octanový gél, 110 g
Octanový gél je odporúčaný
pri uštipnutí hmyzom,
pri mechanicky spôsobených
opuchoch a pomliaždeninách.
Prípravok má chladivý účinok,
ktorý pomáha zmierňovať
opuch a pocit svrbenia.
Upokojuje podráždenú
pokožku.

Mgr. Eva Talapková
Čo si zbaliť na dovolenku alebo výlet do prírody?
Radi vám poradíme. Nájdete nás v PLUS lekárni ARNIKA,
Piešťanská 667/119, Radošina.

Kozmetický výrobok.

100 % rastlinná silica
z čajového stromu
(Melaleuca alternifolia),
ktorý pochádza
z východnej Austrálie.
Olej má neobyčajne silné
antiseptické účinky.
Táto silica je vhodná do
relaxačných kúpeľov pre
osvieženie pokožky alebo
k starostlivosti o nohy, ku
stimulačným masážam,
do arómalampy.
Kozmetický výrobok.

regenerácia pokožky

Vitamín c

369 €
649 €

49 €
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43,27 €/l

32,57 €/l

Vitamín C 1000 mg,
20 šumivých tabliet

Panthenol 10 % sprej,
150 ml

Panthenol 10 % mlieko,
230 ml

S vysokým obsahom panthenolu, aloe vera, komplexom
vitamínov A, C, E a ureou. Je
vhodný aj pre obzvlášť suchú
a citlivú pokožku.

S vysokým obsahom panthenolu,
aloe vera, bambuckého masla,
mandľového oleja a komplexu
vitamínov A, B, E.
Aj pre suchú a citlivú pokožku.

Prípravok obsahuje 1000 mg
vitamínu C. Táto dávka
je pre telo významnou
oporou obzvlášť v období
zvýšeného výskytu
vírusov a baktérií, pri
nachladnutí, strese, vysokej
fyzickej aktivite, pobyte
v znečistenom prostredí i pri
rekonvalescencii. Príchuť
brusnica alebo malina.

Kozmetický výrobok.

Kozmetický výrobok.

Výživový doplnok.

Nájdi svoju najbližšiu PLUS LEKÁREŇ na www.pluslekaren.sk

