
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 2022 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. 

EU Ecolabel : SK/028/001

Prosíme zbierať použitý papier 
na opätovné použitie.

horčík bolesť

Magne B6® tbl obd, 100 tbl
Na zlepšenie príznakov deficitu horčíka, napr.:
• nervozita, mierna úzkosť, podráždenosť,
• dočasná únava,
• svalové kŕče.
Liek na vnútorné použitie.

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.

svrbenie a podráždenie 
kože

laktobacily

bolesť

Fenistil 1mg/g gél, 50 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 použitie na kožu. Obsahuje dimetindeni maleas.

Voltaren Forte 2,32 % gél, 150 g
Analgetikum vo forme gélu s účinkom proti bolesti až 
na 24 hodín pri aplikácii 2x denne. Uľavuje od bolesti 
chrbta, svalov, kĺbov.

V akcii aj iné lieky Voltaren
Voltaren Forte 2,32 % gél a Voltaren 140 mg liečivá náplasť sú 
lieky určené na vonkajšie použitie. Voltaren Rapid 25 mg, mäkké 
kapsuly je liek určený na vnútorné použitie. Lieky obsahujú 
diklofenak.

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV

POznáte  
z tV

m
áj

/j
ún

 20
22

Plus pre Vaše zdravie

- 19 % - 18 %

  1019 €
12,49 €

  595 €
7,25 €

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

alergia

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
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje loratadín.
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  1579 €

  459 €   895 €

  485 €

POznáte  
z tV

  949 €  449 €  499 €

  485 €
5,65 €

  1679 €
20,55 €

111,93 €/kg

- 18 %

- 23 %

  499 €
6,15 €

  955 €
12,39 €

  1009 €
12,35 €

105,27 €/kg
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Vitabalans MAGNEX CITRATE + B6,  
100 + 50 tbl ZDARMA
Vysoko vstrebateľný magnézium citrát kombinovaný 
s vitamínom B6 prospešný pre fyzicky aktívnych ľudí. 
Neobsahuje cukor, laktózu, lepok. Vhodný aj pre vegánov.
Výživový doplnok.

K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami                www.pluslekaren.sk                 www.etabletka.sk

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.

Dolgit krém, 100 g
Dolgit krém je vysoko efektívny v lokálnej liečbe 
reumatických i nereumatických bolestí pohybového 
systému. Nesteroidové antiflogistikum, antireumatikum.
Liek na vonkajšie použitie – dermálny krém. Obsahuje ibuprofén.

horčíkbolesť

bolesť bolesť nervového pôvodu

Olfen Forte 23,2 mg/g gél, 150 g
Uľavuje od intenzívnej, náhle vzniknutej bolesti chrbta, 
svalov a kĺbov.

V akcii aj Olfen gel, 100 g
Lieky na kožné použitie. Olfen Forte 23,2 mg/g gél obsahuje 
dietylamínovú soľ diklofenaku. Olfen gel obsahuje sodnú soľ 
diklofenaku.

NUROFEN Rapid 400 mg Capsules,  
30 cps
V akcii aj NUROFEN Rapid 400 mg Capsules, 20 cps

Rýchla a účinná úľava od horúčky a bolesti. Potláča 
horúčku pri chrípke a zápaloch horných dýchacích ciest.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje ibuprofén.

Cemio AU!Block, 30 cps
Na diétny režim pri bolesti nervového pôvodu: bolesť 
chrbtice, syndróm karpálneho tunela, brnenie končatín. 
Iba 1 kapsula denne. AU!Block, už žiadne AU!
Potravina na osobitné lekárske účely.

IQ MAG STOP kŕčom FORTE, 60 tbl
Chinínovník červený pomáha uvoľniť svalstvo. Horčík 
a draslík prispievajú k správnej činnosti svalov. Vitamíny 
B3 a B6 napomáhajú znižovať mieru únavy a vyčerpania. 
Vitamín E je dôležitý antioxidant.
Výživový doplnok.

horčík

Magnesium chelate 375 mg + B6, 
ampulky na pitie, 10 x 25 ml
Magnézium vo forme ampuliek na pitie. Maximálne 
vstrebateľná (chelátová) forma horčíka. Dodáva 
energiu, pomáha pri kŕčoch, má veľmi rýchly účinok. 
Praktické balenie, stačí len zatrepať a vypiť. Výborná 
višňová príchuť. 
Výživový doplnok.

- 23 %

- 33 %

od

NOVINKANOVINKA

  665 €
8,65 €

  1039 €
12,69 €

Magnézium + Vitamín B6,  
20 šumivých tabliet
Obsahuje aktívne zložky, ktoré prispievajú k normálnej 
činnosti svalov a nervovej sústavy a k zníženiu miery 
únavy a vyčerpania.  
V ponuke 4 príchute.
Výživový doplnok.

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

TeRAz V AKcIOVOm bAleNí 
50 Tbl zDARmA! 

  279 €  509 €

  565 €   309 €

  525 €
6,19 €

30 cps

- 15 %

- 23 %

- 18 %

  1375 €
15,85 €

91,67 €/kg

  585 €
6,79 €

58,50 €/kg

  579 €
7,55 €

57,90 €/kg

  1719 €
25,49 €

41,56 €/l



Microlax®, rektálny roztok, tuba 4 x 5 ml
Rýchla úľava od zápchy. Rýchly nástup účinku 
za 5 až 20 minút. Jednoduchá a diskrétna aplikácia. 
Predvídateľný účinok.
Liek na rektálne podanie.

Essentiale® 300 mg, 100 cps
V akcii aj Essentiale® forte 600 mg, 30 cps

Essentiale® 300 mg a Essentiale® forte 600 mg vďaka 
obsahu esenciálnych fosfolipidov podporujú prirodzenú 
regeneráciu pečene.
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú esenciálne fosfolipidy.

LACTECON, 200 ml
V akcii aj LACTECON, 500 ml

Liek na liečbu zápchy s prebiotickým účinkom. 
Laktulóza vykazuje prebiotický účinok. Napomáha 
zmäkčovať stolicu, účinkuje v hrubom čreve, a tým 
uľahčuje vyprázdňovanie. Nenávykový a ideálny aj 
k dlhodobému používaniu pre široké spektrum pacientov 
od dojčiat až po seniorov.
Liek na perorálne použitie. Obsahuje laktulózu.

LIPOVITAN® DUO, 30 tbl
LIPOVITAN® DUO obsahuje:
•  cholín, ktorý prispieva k udržaniu normálnej funkcie 

pečene a k normálnemu metabolizmu lipidov,
•  silymarín, extrakt z pestreca mariánskeho, ktorý 

podporuje normálnu činnosť pečene a jej detoxikáciu.
Výživový doplnok.
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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. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

Imodium®, tvrdé kapsuly, 20 cps
V akcii aj Imodium®, tvrdé kapsuly, 8 cps  
a Imodium® Instant, orodispergovateľné tablety, 6 tbl

Rýchla a účinná liečba hnačky. Na liečbu akútnej 
a chronickej hnačky. Na liečbu dospelých a detí 
od 6 rokov. Vhodný na liečbu akútnej hnačky súvisiacej 
so syndrómom dráždivého čreva.
Lieky na vnútorné použitie. Obsahujú loperamídium-chlorid.

trávenie

zápchahnačka

pečeň

hnačka

 www.pluslekaren.sk    facebook.com/pluslekaren    instagram.com/pluslekaren    youtube.com/pluslekaren

Hylak forte, 100 ml
V akcii aj Hylak forte, 30 ml

Hylak forte. Komplexná starostlivosť o vaše trávenie. 
Vhodný aj pre deti od 2 rokov.
Liek na vnútorné použitie.

Hidrasec 100 mg, 10 tvrdých kapsúl
Rýchla a účinná pomoc pri akútnej hnačke u dospelých. 
Účinkuje do 30 minút. Pôsobí až 8 hodín.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje racekadotril.

Smecta®, 10 vreciek
V akcii aj Smecta®, 30 vreciek

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

  1129 €
13,05 €

  819 €

  609 €

  399 €

  1545 €

- 18 %

  865 €
9,98 €

100 ml

  645 €
7,45 €

20 cps

  549 €
6,35 €

  425 €
4,89 €

  599 €
6,95 €

  639 €
7,39 €

200 ml

31,95 €/l

  1639 €
20,05 €

essentiale® 300 mg

86,50 €/l

81,90 €/l   925 €
10,69 €

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

  695 €   625 €



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.4

AurisClean ušný sprej 15 ml – DA VINCI
AurisClean - DA VINCI ušný sprej účinne odstraňuje 
nadmerný ušný maz. Tým preventívne zamedzuje 
tvorbe ušnej mazovej zátky, čím znižuje riziko zápalu 
ucha. Funguje na revolučnom princípe aktívneho 
kyslíka.

V akcii aj AurisClean ušné kvapky 15 ml – DA VINCI
zdravotnícke pomôcky.

Ocuvite LUTEIN forte, 60 tbl
Ocuvite LUTEIN forte je výživový doplnok, ktorý 
obsahuje vyváženú kombináciu vitamínov, minerálov 
a karotenoidov dôležitých pre výživu očí.
Výživový doplnok.

Dasseltino 5 mg, 10 tbl
Dasseltino je liek proti alergii, ktorý nespôsobuje 
ospalosť. Zmierňuje príznaky alergickej nádchy 
a žihľavky, ako sú kýchanie, výtok z nosa, sčervenanie 
a slzenie očí či svrbenie.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje dezloratadín.

hygiena uší

vitamíny, minerály

oči

alergia

alergia

Centrum IMUNITA VITAMIN C MAX,  
14 vreciek
Centrum Imunita obsahuje 1000 mg vitamínu C, 
vitamín D a zinok, ktoré prispievajú k správnej funkcii 
imunitného systému.

V akcii aj iné produkty Centrum
Výživové doplnky.

VIVIDRIN® ectoin® očné kvapky, 10 ml
Zdravotnícka pomôcka bez konzervačných látok, 
s obsahom kyseliny hyalurónovej a ectoinu určená 
na podpornú liečbu a prevenciu alergických prejavov 
sezónnej konjunktivitídy.

V akcii aj VIVIDRIN® ectoin® nosový sprej, 20 ml
Zdravotnícky prostriedok určený na liečbu, regeneráciu 
a prevenciu príznakov alergickej rinitídy (nádchy).
zdravotnícke pomôcky.

LIVOSTIN® 0,5 mg/ml, očné suspenzné 
kvapky, 4 ml
• Liečba príznakov alergickej konjunktivitídy (klasickej 

aj jarnej)
• Rýchla úľava
• Cielený účinok v mieste ťažkostí
Liek je určený na podanie do oka. Obsahuje levokabastínium-chlorid.

V akcii aj LIVOSTIN® 0,5 mg/ml, nosová suspenzná 
aerodisperzia, 10 ml
Liek je určený na podanie do nosa. Obsahuje levokabastínium-chlorid.

K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami                www.pluslekaren.sk                 www.etabletka.sk

  819 €
10,05 €

očné kvapky

  1765 €
21,59 €

Allergodil, 5 ml
Nosový sprej na liečbu 
celoročnej a sezónnej alergickej 
rinitídy (senná nádcha). 
Poskytuje úľavu od príznakov 
alergickej nádchy, akými sú: 
kýchanie, svrbenie v nose, 
vodnatá nádcha a upchatý 
nos. Rýchly a cielený nástup 
účinku od príznakov alergickej 
nádchy. Vhodný pre dospelých, 
dospievajúcich a deti od 6 rokov.
Liek na použitie do nosa. Obsahuje 
0,1 % azelastíniumchlorid.

Otrivin Breathe Clean, nosový sprej, 100 ml 
+ papierové vreckovky 
V akcii aj Otrivin Breathe Clean Aloe Vera,  
nosový sprej, 100 ml
100 % prírodný nosový sprej izotonického roztoku 
morskej vody. Vhodný na každodenné použitie! 
Jemne čistí nosovú dutinu, keď je nos upchatý, 
napr. pri prechladnutí alebo v prípade alergie. Zvlhčuje 
podráždenú alebo suchú nosovú sliznicu.
zdravotnícke pomôcky.

morská voda

len 0,01 €
platí pri kúpe

Otrivin Breathe 
CleanNOVINKA   1025 €

  475 €

  625 €

  1089 €
13,35 €

Centrum IMUnItA

  499 €
5,79 €

  535 €
6,19 €

  659 €
7,65 €

  1015 €
12,45 €

  879 €
10,75 €

87,90 €/l 101,50 €/l

- 18 %
- 18 %

- 18 %

- 19 %

  685 €
7,95 €

ušný sprej
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žily, cievy

choroby žíl dolných  
končatín, opuch, zápal 

pocit ťažkých nôh kŕčové žily

bylinný balzam

KONSKÁ MASŤ s CBD chladivá,  
bylinný balzam, 200 ml
Intenzívna úľava a prevencia proti svalovým kŕčom 
po extrémnom športovom výkone vďaka obsahu  
CBD – konopnému extraktu.

V akcii aj KONSKÁ MASŤ s CBD hrejivá, bylinný balzam, 
200 ml
Kozmetické výrobky.

Priessnitz Žilná a cievna výživa FORTE,  
60 toboliek1) 
Vysoko účinný výživový doplnok v tabletách 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, gél, 125 ml2)

1) Výživový doplnok.
2) zdravotnícka pomôcka.

AESCIN, 20 mg, 90 tbl
V akcii aj AESCIN, 20 mg, 30 tbl

AESCIN, liek pre dospelých pri liečbe lokalizovaných 
opuchov, zápalov, podliatin a chorôb žíl dolných 
končatín.
Liek na vnútorné použitie. Obsahuje α-escinum.

Mobivenal micro, 100 + 20 tbl
V akcii aj Mobivenal micro Simple, 100 + 20 tbl

mobivenal micro napomáha k úľave od ťažkých nôh. 
Kontrolovaný na úrovni kvality liekov (GMP certifikát). 
Obsahuje diosmín, hesperidín, aescín.  
mobivenal micro Simple obsahuje diosmín a hesperidín.
Výživové doplnky.

Devenal, 500 mg, 180 tbl
V akcii aj Devenal, 500 mg, 60 tbl

Ťažké a opuchnuté nohy? bolesť nôh alebo nočné 
kŕče? Devenal je účinný a dostupný liek na prejavy 
žilovej nedostatočnosti. Obsahuje mikronizované 
flavonoidy – diozmín a hesperidín.
Liek na vnútorné použitie.

  1395 €
16,09 €

60 toboliek

  899 €
11,05 €

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.

NáDeJ PRe AlzheImeROVU chORObU, 
ePIlePSIU, AUTISTIcKé OchOReNIe?
Zdravé a mladé nervové bunky mozgu obsahujú dosta-
točné množstvo karnozínu práve na ochranu týchto veľ-
mi vzácnych buniek pred ich poškodením a degeneratív-
nymi zmenami. 
Ochranné vlastnosti sa týkajú hlavne antioxidačných 
účinkov karnozínu a prevencie glykácie a karbonylácie. 
Karnozín jednoducho zastavuje proces deformácie biel-
kovín a "dláždi" cestu k prevencii a spomaleniu procesu 
Alzheimerovej choroby a ďalších typov demencie a mier-
nych porúch vnímania (mild cognitive impairment). 
Pri chronických chorobách mozgu, Alzheimerovej a Par-
kinsonovej chorobe, epilepsii, depresívnych poruchách, 
schizofrénii, autistických ochoreniach, cievnych mozgo-
vých poruchách, cievnych mozgových príhodách (mŕt-
vica) – pri všetkých prevažujú oxidačný stres a súbežné 
škodlivé degeneratívne procesy v hazardne veľkom ob-
jeme. 
Pretože karnozín efektívne potláča ako glykáciu, tak aj 
karbonyláciu, stáva sa vhodným potravinovým doplnkom 
terapie týchto pacientov. Karnozín má navyše významné 
antikonvulzívne účinky (potláča výskyt kŕčov).

hemoroidy

PROCTO-GLYVENOL®, 5 % + 2 %, 
rektálny krém, 30 g
V akcii aj PROCTO-GLYVENOL®, 400 mg + 40 mg, 
čapíky, 10 ks

PROCTO-GLYVENOL® na lokálnu liečbu vonkajších 
a vnútorných hemoroidov. Uľavuje od bolesti, svrbenia 
a pálenia, zároveň zmierňuje zápal.
Lieky na rektálne použitie.

starostlivosť o pokožku

Zinková masť, 30 g  
Špeciálne vyvinutá receptúra s vysokým obsahom zinku, 
aktívnych látok a prírodných olejov (bisabolol, alantoín, 
vitamín E, bambucké maslo, kokosový olej). Upokojuje 
a mierne vysušuje pokožku, napomáha udržiavať jej 
celistvosť. 
Kozmetický výrobok.

+
Pri kúpe 

Zinková masť, 30 g 
získate druhé

balenie
 len za 0,01 €

  289 €

+ Gél Žily a cievy 
medical, 125 ml 

zADARmO2)

  835 €

  3755 €

  885 €
10,25 €

90 tbl

  1725 €
21,05 €

  1859 €
22,75 €

- 18 %

- 19 %

  2375 €
25,99 €

180 tbl

  3975 €
45,95 €

  669 €
7,75 €

 

44,95 €/l
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písomnú informáciu pre používateľov liekov v príbalovom letáku. Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

Melatonín Rapid Komplex 5 mg, 30 tbl
Novinka – prvé tablety melatonínu rozpustné v ústach 
už do 3 minút. Rýchly nástup účinku! Zaspíte 
do 15 minút! Nemusíte čakať hodinu na zaspanie ako 
u klasických tabliet! Melatonín prispieva k skráteniu 
času potrebného na zaspanie.
Výživový doplnok.

Sudocrem® MULTI-EXPERT, 125 g
V akcii aj Sudocrem® MULTI-EXPERT 60 g, 250 g 
a 400 g

Ochranný krém na podporu liečby a prevenciu: 
plienkovej dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky, 
dermatitídy pri inkontinencii dospelých.
zdravotnícka pomôcka.
Certifikát vydala notifikovaná osoba č. 0482.

DERMAGEL – HYGIENA 
GEL S VÔŇOU 
LEVANDULE, 50 ml
Bezoplachový hygienický 
gél s obsahom panthenolu 
a levanduľového extraktu 
na očistu a ochranu rúk.
Kozmetický výrobok.

Bepanthen® Baby, 30 g
V akcii aj Bepanthen® Baby, 100 g

Spoľahlivá ochrana pokožky celej rodiny
• hydratuje a prirodzene regeneruje suchú pokožku
• Pomáha chrániť pokožku pred vznikom zaparenín
• Vhodné na suché miesta: napr. päty, lakte, líca, pery
• Bez farbív a parfumácie
Kozmetický výrobok.

spánok

starostlivosť o pokožku

starostlivosť 
o pokožku rúk

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

úzkostné stavy,  
poruchy spánku

Sédatif PC, 60 tbl
V akcii aj Sédatif PC, 90 tbl

Homeopatický liek, tradične používaný pri úzkostných 
stavoch, precitlivenosti, podráždenosti a poruchách 
spánku. Sédatif PC nemá žiadny vplyv na schopnosť 
viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek na vnútorné použitie.

BIOSIL PLUS, 60 tbl
Kombinácia vitamínov a minerálov pre krásne a zdravé 
vlasy a nechty.
Výživový doplnok.

BioLac Baby drops, 6 ml
Jedinečné kvapky pre spokojné brušká detí 
od narodenia. Obsahujú 2 kmene živých kultúr 
na doplnenie črevnej mikroflóry. Správne fungujúce 
črevá sú nevyhnutnou podmienkou celkového zdravia. 
Neobsahujú konzervačné látky, umelé sladidlá, pridané 
farbivá ani mliečnu bielkovinu.
Výživový doplnok.

kvapky s obsahom  
aktívnych kultúr

vlasy, nechtytráviaci trakt  
bez parazitov

ParazitEx, 60 cps
ParazitEx pre tráviaci trakt bez parazitov vďaka 
vrcholáku a papáji. 9 účinných rastlinných extraktov. 
Balenie pre potrebnú mesačnú kúru!
Výživový doplnok.

K lepšiemu zdraviu prispievame aj skvelými cenami                www.pluslekaren.sk                 www.etabletka.sk

  829 €
10,15 €

  419 €
5,15 €

  945 €
11,55 €

  305 €
3,95 €

  589 €
6,85 €

  2329 €

  575 €

  1169 €
13,65 €

  455 €
5,25 €

CH-20220214-49

TeRAz NOVá  
NIŽšIA ceNA

  605 €
6,99 €

125 g
48,40 €/kg

46,00 €/kg

  2465 €
28,49 €

  675 €
8,29 €

60 tbl

- 19 %

- 18 %

- 23 %

- 18 %

- 19 %

58,90 €/kg

  635 €

116,90 €/kg



7
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

EndWarts FREEZE,  
7,5 g
V akcii aj EndWarts  
ORIGINAL, roztok, 5 ml  
a EndWarts PEN,  
roztok v pere, 3 ml

EndWarts zdravotnícke pomôcky účinne odstraňujú 
bradavice na rukách, pažiach a chodidlách. Rýchlo 
a jednoducho sa používajú a sú vhodné pre široké 
spektrum pacientov a deti od 4 rokov. Klinicky overená 
účinnosť všetkých EndWarts zdravotníckych pomôcok.
EndWarts FREEZE obsahuje 7,5 g oxidu dusného, EndWarts ORIGINAL 
5 ml roztoku kyseliny mravčej, EndWarts PEN 3 ml kyseliny mravčej.

zdravotnícke pomôcky.

Canesten® GYN Kombi, 1 vaginálna 
tableta a 20 g krému
Canesten GYN Kombi – liečbu kvasinkovej infekcie 
zvládne jedna vaginálna tableta a krém navyše uľaví 
od nepríjemných vonkajších príznakov.
Liek obsahujúci tabletu na vaginálne použitie a krém  
na vonkajšie použitie. Obsahuje klotrimazol.

V akcii aj Canesten GYN 1 deň, 1 vaginálna tableta
Canesten GYN 1 deň – liečbu zvládne jedna vaginálna 
tableta.
Liek na vaginálne použitie. Obsahuje klotrimazol.

odstraňovanie bradavíc

vaginálne mykózy inkontinencia

TENA Pants Normal M, 18 ks
V akcii aj TENA Pants Normal L, 18 ks

Naťahovacie absorpčné nohavičky TENA Pants Normal 
sú praktickým riešením pre mobilných a čiastočne 
imobilných pacientov so strednou až ťažkou 
inkontinenciou. Vhodné pre ženy aj mužov. 
zdravotnícka pomôcka určená na vonkajšie použitie pri úniku 
moču.

Diffusil Repellent 
BASIC, 100 ml
V akcii aj iné produkty 
Diffusil

Repelenty Diffusil patria 
k jedným z najúčinnejších 
repelentov na trhu. Spoľahlivo 
chránia až 8 hodín. 
Biocídne výrobky.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím
si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

repelent

WARTNER Pero na odstránenie 
bradavíc, 1 ks
Jednoduché, rýchle, účinné a bezpečné odstránenie 
bradavíc. Okamžite viditeľný efekt. Bezbolestné. 
Pre deti od 4 rokov.

V akcii aj WARTNER prípravok na odstraňovanie 
bradavíc (kryoterapia), 50 ml
zdravotnícke pomôcky.

NiQuitin CLEAR 21 mg/24 h, transdermálna 
náplasť, 7 náplastí1)  
+ NiQuitin Mini 4 mg, tvrdé pastilky, 3 x 20 ks2)

KOmbINOVANá TeRAPIA zVÝšI šANcU PReSTAŤ 
FAJČIŤ. 24 hodinová kontrola pri odvykaní od fajčenia. 
Uľaví od chuti na cigaretu, zmierni abstinenčné príznaky. 
Kombinácia transdermálnych náplastí a perorálnych 
foriem nikotínu je účinnejšia ako samostatná 
transdermálna náplasť.

V akcii aj iné lieky NiQuitin
1) Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje nikotín.
2) Liek k užitiu v ústnej dutine. Obsahuje nikotín.

odvykanie od fajčenia

EXOROLFIN 5 %,  
liečivý lak na nechty, 2,5 ml
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.
Liek na lokálne použitie. Obsahuje amorolfín.

V akcii aj EXO-NAILNER Lak 2 v 1 (5 ml) a Exoterin, 
lak (3,3 ml)
eXO-nAILneR je zdravotnícka pomôcka. exoterin je liek na 
dermálne použitie (aplikácia na nechty), obsahuje terbinafin.

hubové infekcie nechtov plesňové infekcie nechtov

Excilor lak na liečbu plesňových infekcií 
nechtov, 3,3 ml
V akcii aj Excilor pero na liečbu plesňových infekcií 
nechtov, 1 ks

Excilor je určený na ošetrenie plesňových infekcií 
nechtov. Rýchle preniká do nechtu a pôsobí v mieste 
problému. Stačí jedna minúta denne bez potreby úpravy 
nechta pilníkom.
zdravotnícke pomôcky.

L.SK.M
KT.CC.02.2021.1345

  1155 €
14,15 €

  1725 €
19,95 €

endWarts Freeze, 
7,5 g

  1779 €
20,59 €

3 x 20 pastiliek

  2235 €
25,79 €

7 náplastí

  999 €
12,95 €

mykózy kože

Canespor krém, 15 g
• Určený na liečbu kožnej mykózy (plesne) nôh, vrátane 

medziprstových priestorov, rúk a ďalších častí tela
• Natiera sa len 1x denne

V akcii aj Canespor® roztok, 15 ml

• Roztok na liečbu plesňových ochorení kože
• Vhodný aj na aplikáciu do medziprstových priestorov, 

komfortná aplikácia – len 1x denne
Canespor® krém a Canespor® roztok je antimykotikum na 
vonkajšie použitie. Obsahuje bifonazol.

CH-20220207-27

KONIec SVRbeNIA AJ 
PáleNIA. KONIec PleSNe.

  719 €

  1009 €

  1069 €

  765 €
8,85 €

  289 €
3,35 €

BASIC
28,90 €/l

  1159 €
15,05 €

eXOROLFIn

- 23 %

- 18 %

- 23 %

- 23 %

  1389 €
18,05 €

WARtneR Pero

  1075 €
12,39 €

Canesten® GYn Kombi



regenerácia pokožky

pečeň a trávenie vyčerpanie a únava zrak, pokožka

starostlivosť o pokožku

Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy. Zobrazené produkty sú len ilustračné, zmena cien a sortimentu vyhradená. 

B-komplex Forte, 100 tbl
Komplex vitamínov B1, B2, B3, B5, B6 a B12 prispieva 
k zníženiu vyčerpania a únavy a k správnemu 
fungovaniu nervového systému. 
Výživový doplnok.

Panthenol 10 % mlieko, 
230 ml
S vysokým obsahom panthenolu, 
aloe vera, bambuckého masla, 
mandľového oleja a komplexu 
vitamínov A, b, e. Aj pre suchú 
a citlivú pokožku.
Kozmetický výrobok.

Panthenol 10 % sprej, 
150 ml
S vysokým obsahom panthenolu, 
aloe vera, komplexom vitamínov 
A, c, e a ureou. Je vhodný aj pre 
obzvlášť suchú a citlivú pokožku.
Kozmetický výrobok.

len 0,01 €
platí pri kúpe  
ľubovoľného 

produktu Panthenol  
Omega

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 imunitného systému.
Výživový doplnok.

Panthenol Omega Chladivá pena  
v spreji 10 %, 150 ml + vejár
V akcii aj iné produkty Panthenol Omega

Dokonalá regenerácia a hydratácia nielen po opaľovaní.  
Prináša úľavu slnkom podráždenej pokožke. Vďaka 
zvýšenému obsahu D-panthenolu účinne upokojuje 
a napomáha regenerovať pokožku. Pri nákupe 
ľubovoľného produktu Panthenol Omega získate navyše 
vejár za 1 cent. 
Kozmetické výrobky.

Bližšie informácie o vernostnom  
programe nájdete na  
www.pluslekaren.sk/vernostny-
program/

zlavy až´
do29%

Nakupujte ešte
VÝhODNeJšIe
S vernostnou kartou

starostlivosť o pokožku

Tea tree olej, 10 ml
100 % rastlinná silica z čajového stromu (Melaleuca 
alternifolia), ktorý pochádza z východnej Austrálie. Olej 
má neobyčajne silné antiseptické účinky.
Kozmetický výrobok.

opuchy, pomliaždeniny

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.
Kozmetický výrobok.

Silymarín 200 mg, 30 tbl
Prípravok obsahuje kombináciu rastlín, cholín a inositol. 
Semená pestreca obsahujú účinnú látku silymarín, ktorá 
podporuje zdravie pečene a prispieva k jej ochrane, 
pomáha podporovať trávenie a čistenie tela.
Výživový doplnok.

  649 €   529 €   629 €

  535 €

  625 €   719 €
41,67 €/l 31,26 €/l

  719 €   589 €   699 €

  595 €

  695 €
46,33 €/l

  799 €
34,74 €/l

  245 €

  275 €
25,00 €/kg

22,27 €/kg

  799 €
8,75 €

Chladivá pena  
v spreji 10 %

53,27 €/l


