
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. júla do 31. augusta 2020 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. 

K lepšiemu zdraviu  
prispievame aj skvelými  

cenami.

Miloš Bubán:  
Dovolenky a korona kríza
str. č. 9

Hrajte s nami  
o skvelé ceny!

str. č. 10 – 11

EU Ecolabel : SK/028/001

Poznáte  
z tV

Poznáte  
z tV

Prosíme zbierať použitý papier 
na opätovné použitie.

- 18 %

GynekoloGické ťažkosti

ROSALGIN® EASY, 140 mg vaginálny 
roztok, 5 x 140 ml
ROSALGIN® EASY prináša rýchlu úľavu od gynekologických 
ťažkostí, svrbenia a pálenia. Vhodný aj na bežnú ženskú 
hygienu.  
V akcii aj ROSALGIN®, 500 mg 10 vreciek a  
ROSALGIN®, 500 mg 6 vreciek
Vaginálny roztok určený na výplachy pošvy. obsahuje 
benzydamíniumchlorid.

Hubové infekcie necHtov

EXOROLFIN 5 %, liečivý lak na nechty 
2,5 ml
Novinka 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.  
V akcii aj EXO-NAILNER Lak 2 v 1,  
5 ml*
Liek na lokálne vonkajšie použitie. obsahuje amorolfín.
* zdravotnícka pomôcka.

NOVINKA

cestovná nevoľnosť

Kinedryl®, 10 tbl
Liek na predchádzanie a liečbu cestovnej nevoľnosti pre 
dospelých a deti od 2 rokov.
Liek na vnútorné použitie.

alerGia

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

komplex laktobacilov

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

  440 €

Novinky
júl

august

bolesť

Diclobene 140 mg, 10 liečivých náplastí 
+ Diclobene 140 mg, 5 liečivých náplastí
Diclobene 140 mg, liečivé náplasti s diklofenakom, pre 
dlhotrvajúcu úľavu od bolesti svalov a kĺbov končatín 
až na 12 hodín.
Liek na vonkajšie použitie. obsahuje sodnú soľ diklofenaku.

+
Pri kúpe 

Diclobene 140 mg,  
10 náplastí

Diclobene 140 mg,  
5 náplastí  

len za 1 CenT

Akcia platí  
do 31. 7. 2020

4,23 €

  379 €
7,70 €

  629 €

12,46 €

16,27 €/l
RoSALGIn® eASY

  1139 €
15,02 €

eXoRoLFIn

  1159 €
- 23 %
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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. 

Nurofen® 200 mg liečivá 
náplasť, 4 ks
V akcii aj Nurofen® 200 mg 
liečivá náplasť, 2 ks

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

bolesť cHrbta, svalov

Cannaderm® Mentholka EXTRA  
– chladivé konopné mazanie, 150 ml

Cannaderm® Thermolka EXTRA  
– hrejivé konopné mazanie, 150 ml

Masážny konopný gél s extra silným účinkom pre 
zmiernenie ťažkostí aj dlhodobo namáhaného 
chrbta, stuhnutých kĺbov a unavených svalov.  
Pri masáži poskytuje príjemnú chladivú/hrejivú  
úľavu.  
V akcii aj Cannaderm® Mentholka – konopné 
mazanie na svaly a kĺby, 200 ml a Cannaderm® 

Thermolka – hrejivé mazanie  
na svaly a kĺby, 200 ml 
Kozmetické prípravky.

bolesť

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.

Kl
,
by, svaly

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. Gél je obohatený o eukalyptus a mentol, ktorý vyvoláva 
príjemný chladivý efekt. Bez parfumov. 
Kozmetický výrobok.

70,00 €/l

  700 €
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Ibalgin® 400 je voľnopredajný liek na vnútorné použitie. Ibalgin® gel a Ibalgin® krém sú voľnopredajné lieky na vonkajšie použitie. Obsahujú ibuprofén. Ibalgin® Duo Effect je voľnopredajný liek na vonkajšie použitie.  
Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.
Dátum vypracovania materiálu: 05/2020

* Pre silnú bolesť pohybového aparátu.
Aupark Tower 
Einsteinova 24, 851 01  Bratislava, 
Slovenská republika

Tel.: (+421) 233 100 100 
Fax: (+421) 233 100 199 
E-mail: recepcia@sanofi.com

sanofi–aventis 
Slovakia s.r.o.

www.sanofi.sk

+
Cenovo

výhodná
ponuka

6,68 €

51,50 €/kg

  515 €

5,29 €

  459 €

10,29 €

4 ks

  875 €

9,35 €

72,50 €/kg

  725 €

- 22 %

- 23 %

6,53 €

48,50 €/kg

  485 € - 26 %

9,42 €

54,33 €/l

  815 €
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Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte 
písomnú informáciu pre používateľov liekov v príbalovom letáku. 

bolesť Hrdla

Strepsils® PLUS,  
24 pastiliek
Liek na silnú bolesť hrdla. 
Účinkuje proti baktériám 
a kvasinkám. Pridané anestetikum 
sa rýchlo vstrebáva sliznicou a má 
znecitlivujúci účinok.  
V akcii aj Strepsils® PLUS SPRAY, 
20 ml
Lieky na vnútorné použitie.

nádcHa

Olynth® HA 0,1 %, nosová 
roztoková aerodisperzia 10 ml
V akcii aj iné lieky Olynth®

Rýchlo uvoľňuje upchatý nos. Zvlhčuje 
nosovú sliznicu vďaka trom zvlhčujúcim 
látkam. Dlhodobý účinok až 10 hodín. Bez 
obsahu konzervačných látok.
Lieky na podanie do nosa.  
obsahujú xylometazolíniumchlorid.

opary

Zovirax Duo, 50 mg/g  
+ 10 mg/g dermálny 
krém, 2 g
Krém na liečbu oparu s dvojitým 
zložením: zastavuje množenie 
vírusu a pomáha liečiť 
zápal. Pomáha zastaviť vznik 
pľuzgierikov. 
Liek na vonkajšie použitie.

starostlivosť o pokožku

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

Sudocrem® MULTI-EXPERT, odborník na 
rôzne potreby pokožky. Ochranný krém na 
podporu liečby a prevencie: plienkovej 
dermatitídy, odrenín a podráždenia pokožky.
zdravotnícka pomôcka. obsahuje oxid zinočnatý.

NOVINKA

HOJÍ RANY
RÝCHLO
A BEZ JAZIEV

MODERNÝ HYDROGÉL
› Urýchľuje hojenie

› Chladí a nepáli

› Chráni pred ďalšou infekciou

› Zabraňuje vzniku jaziev L.
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BepanGel Hojivý gél (50 g)
Zdravotnícka pomôcka

7,85 €

  665 €

13,27 €

  1085 €- 18 %

11,46 €

  995 €

3,93 €

56,50 €/kg
60 g

  339 €

5,23 €

  455 €



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. ** Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. 

dezinfekcia, ošetrenie rán

Betadine® 

dezinfekčný roztok, 
120 ml
Povinná výbava každej 
dovolenkovej a domácej 
lekárničky. Dezinfekčný roztok 
BETADINE zabíja baktérie, 
vírusy a huby. Používa sa 
na dezinfekciu a ošetrenie 
rán, na liečbu bakteriálnych 
a plesňových infekcií.
Liek na vonkajšie použitie. 
obsahuje jódovaný povidón.

ošetrenie rán

Alfasilver sprej, 125 ml
Sprej s ionizovaným striebrom na 
ošetrenie akútnych aj chronických 
rán. Striebro chráni pred infekciou, 
vytvára vhodné vlhké prostredie 
pre urýchlenie hojenia. Pri ošetrení 
jemne chladí a v rane neštípe.
zdravotnícka pomôcka.
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dezinfekcia

REVITANUM – 
antivírusový dezinfekčný 
gél na ruky, 100 ml
V akcii aj balenia 50 ml, 30 ml

Antivírusový dezinfekčný gél 
s obsahom alkoholu až 70 %. 
Vďaka obsahu glycerínu a kyseliny 
hyalurónovej nedráždi a nevysušuje 
pokožku.
Biocídny výrobok.** obsahuje ethanol.

5,02 €

40,90 €/l

100 ml

  409 €

Panthenol SWISS PREMIUM  
telové mlieko, 200 + 50 ml
Kozmetický prípravok s vysokým 
obsahom D-panthenolu 10 %, aloe vera 
a vitamínov A, D, E a F. Regeneruje 
a vyživuje slnkom podráždenú 
pokožku, dobre sa vstrebáva, vhodný 
pre deti a citlivú pokožku.  
V akcii aj Panthenol SWISS PREMIUM 
pena 10 %, 125 + 25 ml
Kozmetické prípravky.

V AKcII celý RAd  
PROduKtOV lAdIVAl®

Ladival® P+T PLUS SPF 20,  
sprej na ochranu proti slnku 
150 ml
Intenzívnejšie, rýchlejšie a trvalejšie 
opálenie s betaglukánom, bez 
samoopaľovacích látok. Vysoká kvalita  
za priaznivú cenu vyrobená v Nemecku. 
trojitý filter proti uVA, uVB, IR-A.  
Bez parabénov. 
Kozmetické výrobky na vonkajšie použitie.

starostlivosť o pokožku
12,13 €

  1049 €

PM-SK-CNT-20-00004

Budte pripravení na letnú sezónu 
s vašou domácou lekárnickou.

Pred použítím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. O  prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Multivitamín Centrum pre mužov a Centrum pre ženy sú výživové doplnky. 
Theraflu Forte chrípka a kašeľ horúci nápoj 1 000 mg/200 mg/12,2 mg prášok na perorálny roztok je liek na vnútorné použitie. Otrivin Menthol 0,1 % nosová roztoková aerodisperzia obsahuje xylometazolíniumchlorid. Liek na podanie do nosa. 
Panadol Novum 500 mg filmom obalené tablety je liek na vnútorné užitie. Obsahuje paracetamol. 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. © 2020 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. 
Dátum vypracovania materiálu: 05/2020

12,30 €

  1005 €

1,91 €

  155 €- 19 %

- 18 %

- 18 %

- 19 %

- 18 %

- 18 %

11,13 €

  909 €

5,60 €

  459 €

7,24 €

52,42 €/l

  629 € 10,62 €

69,52 €/l

  869 €

7,70 €

26,60 €/l
telové mlieko

  665 €



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. 5

Horčík

Magne B6® tbl obd, 50 tbl
Obsahuje kombináciu horčíka a vitamínu B6, vďaka 
ktorému sa horčík v tele rýchlejšie dopĺňa. Magne B6® 

zlepšuje pri nedostatku horčíka napr. tieto príznaky:  
• nervozitu, únavu, podráždenosť;            
• svalové kŕče, tŕpnutie.
Liek na vnútorné použitie.

MaxiMag HORČÍK  
+ B6 FORTE 375 mg,  
20 šumivých tabliet
Horčík prispieva k zníženiu 
vyčerpania a únavy, rovnováhe 
elektrolytov, správnemu 
fungovaniu nervového systému 
a svalov, normálnej psychickej 
funkcii, udržaniu zdravých kostí 
a zubov.
Výživový doplnok.

Magnezum Dead Sea – DA VINCI 40 tbl
SILA HORČÍKA Z MŔTVEHO MORA.  
Mŕtve more je unikátnym zdrojom kvalitného prírodného 
horčíka, ktorý je odporúčaný: pri nadmernej psychickej 
aj fyzickej námahe; pre odolnosť voči stresu, nervozite 
a podpore koncentrácie; pre normálnu činnosť svalov 
(napr. pri častých kŕčoch). Maximálna účinnosť horčíka je 
navyše podporená vitamínmi B6 a B12.
Výživový doplnok.

Cemio Kamzík®,  
60 + 30 cps ZADARMO
Švajčiarsky originál na KĹBY, VÄZY 
a ŠĽACHY. Kolagény v prirodzenej 
forme: kolagén typu I ako hlavná 
súčasť väzov, šliach a kože. Kolagén 
typu II, obsiahnutý v kĺbovej 
chrupavke. Vitamín c ako podpora 
tvorby vlastného kolagénu pre správnu 
funkciu kĺbových chrupaviek.
Výživový doplnok.

klby, väzy, šľacHy

 MeSAČNÁ KÚRA 
ZAdARMO

18,65 €

  1649 €

AESCIN, 20 mg 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.

žily

6,12 €

  529 €

PM-SK-VOLT-20-00016
www.voltaren.sk

*Zľava platí pre vybrané produkty Voltaren v termíne od 1. 7. do 31. 8. 2020. Platí vo vybraných lekárňach. 
Pred použítím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu. O prípadných rizikách a vedľajších účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. 
Liek Voltaren Forte 2,32 % gél obsahuje diclofenacum diethylaminum. Liek Voltaren 140 mg liečivá náplasť obsahuje diclofenacum natricum. Lieky sú 
určené na vonkajšie použitie. Liek Voltaren Rapid 25 mg mäkké kapsuly obsahuje diclofenacum kalicum a je určený na vnútorné použitie.   
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. ©2020 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie. Dátum vypracovania materiálu: 04/2020.

Výhodná  
ponuka  
na produkty  

Voltaren*.

Užiť si  
pohyb 
sa dá kedykoľvek 

21,17 €

90,50 €/kg

  1629 €

11,77 €

  909 €

6,70 €

  519 €

18,80 €

96,60 €/kg

  1449 €

- 20 %

- 24 %

13,99 €

107,90 €/kg

  1079 €

- 23 %

7,45 €

  599 €
4,80 €

  365 €

5,11 €

30 tbl 

  445 €
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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. 

trávenie

Hylak forte, 100 ml1) + Pampers sensitive 
vlhčené obrúsky, 56 ks2)

Hylak forte – Vaše trávenie ako nové. Pre rýchlu 
a účinnú obnovu črevnej mikroflóry pri hnačke, ale aj 
pri zápche a pri liečbe antibiotikami. Vhodný aj pre deti 
od 2 rokov.
1) Liek na vnútorné použitie. 
2) zdravotnícka pomôcka.

+ Pri kúpe Hylak 
forte, 100 ml

vlhčené obrúsky 
Pampers 

len za 1 CenT

Degasin®, 32 mäkkých kapsúl
Trápia Vás brušné ťažkosti? Napríklad nafukovanie 
a plynatosť? degasin prináša rýchlu úľavu od týchto 
problémov. Obsahuje až 280 mg účinnej látky v kapsule.
zdravotnícka pomôcka.

trávenie, nafukovanie, 
plynatosť

komplex živÝcH  
mikroorGanizmov

BIOPRON® Forte, 30 + 10 cps ZADARMO
V akcii aj BIOPRON® Forte, 60 cps

Unikátny komplex živých mikroorganizmov obohatený 
o kvasinku S. Boulardii a fruktooligosacharidy.  
Pomáha obnovovať rovnováhu vašej črevnej mikrobioty. 
Taktiež pri akútnych ťažkostiach. Vaša denná dávka  
života. Nielen na cesty.
Výživový doplnok.

11,22 €

30 + 10 cps

  969 €

trávenie

Pancreolan® forte, 60 tbl
Pancreolan® forte vám dodá potrebné tráviace enzýmy 
na prírodnej báze, ktoré podporia vaše trávenie 
a pôsobia proti plynatosti a nadúvaniu po jedle.
• Zlepšuje trávenie tučných a ťažko stráviteľných jedál
• Pôsobí proti pocitu tlaku a plnosti po jedle
Liek na vnútorné použitie. obsahuje pankreatín.

 ABy tRÁVeNIe 
NeBOlO tRÁPeNIe!

aktívne uHlie

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

  180 €

Hnačka

Imodium® Instant, orodispergovateľné 
tablety, 6 tbl
Okamžite sa rozpúšťa na jazyku a prináša rýchlu úľavu od 
hnačky. Neovplyvňuje prirodzenú črevnú mikroflóru.  
V akcii aj Imodium®, tvrdé kapsuly, 8 cps alebo 20 cps
Lieky na vnútorné použitie. obsahujú loperamidiumchlorid.

živé baktérie

LINEX® FORTE, 28 kapsúl
LINEX® FORTE je kombinácia živých bakteriálnych  
kmeňov a prebiotík, ktoré pomáhajú udržiavať  
rovnováhu črevnej mikroflóry. 
Odporúča sa užívať v dávke 1 kapsula 1 až 3 krát denne. 
V akcii aj iné produkty LINEX®

Výživový doplnok.

opucH, zápal, bolesť

Reparil® – Gel N, dermálny gél 100 g
Potláča opuch, zápal. Používa sa pri zraneniach 
s pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri 
kŕčových žilách. Obsah: 100 g gélu obsahuje aescinum 1 g; 
diethylamini salicylas 5 g. 
Liek na dermálne použitie.

V akcii aj REPARIL-Dragées, 20 mg x 40 tbl
Liek na perorálne použitie. obsahuje aescín.

11,86 €

96,90 €/kg
Reparil - Gel n

  969 €

  200 €
18,18 €/kg

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.

opucHy, pomliaždeniny

ZľAVA NA celé  
PORtfólIO cOReGA

9,32 €

  759 € - 19 %

- 23 %
10,09 €

  779 €

4,08 €

 Imodium® Instant

  355 €

6,70 €

  579 € - 18 %
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Urinal Akut® FORTE, 10 tbl
Patentované zloženie v kombinácii so zlatobyľou 
obyčajnou na podporu zdravia močových ciest.  
V akcii aj Urinal Akut® FORTE, 20 tbl a Urinal® Express pH, 
6 vrecúšok
Výživové doplnky.

FEMANNOSE® N  
D-manóza, 14 vrecúšok1)  
+ FEMME UROGEL, 100 ml2)

Prvá pomoc pri zápale močového mechúra!
•  Uľavuje od pocitu pálenia, štípania pri močení
•  Obsahuje prírodnú látku D-manózu
•  Rozpustný granulát s jemnou ovocnou príchuťou  

vo vrecúškach
Pri kúpe teraz navyše získate FEMME UROGEL len za 0,01 €! 
Gél pre intímnu hygienu s antibakteriálnou prísadou.
1) zdravotnícka pomôcka.
2) Kozmetický výrobok.

pri zápale  
močovéHo mecHúra

15,39 €

  1335 € +
 len za
1 ceNt

repelentzubné náHrady

PREDATOR FORTE, sprej 150 ml
Jednotka na trhu*, ktorá nedá šancu komárom a kliešťom! 
Repelentná ochrana proti komárom, kliešťom a ďalšiemu 
hmyzu. Aplikácia na pokožku aj odev. Jemne parfumovaný.
* zdroj IMS data report 2019 

Biocídny výrobok.**

COREGA Original extra silný XL, 70 g
Zabezpečujú extra silnú fixáciu až 12 hodín, s jemnou 
mätovou príchuťou. Bráni zachytávaniu zvyškov jedla pod 
náhradou. V akcii aj COREGA Dvojitá sila, 36 tabliet
zdravotnícke pomôcky.

Ocuvite® Lutein Premium, 60 tbl1) 
+ Artelac® Rebalance, 10 ml2) 
Ocuvite® Lutein Premium je doplnok výživy s optimálnou 
kombináciou karotenoidov luteínu a zeaxantínu,  
vitamínu C a E, ako aj minerálov a zinku, ktorý prispieva 
k udržaniu dobrého zraku.  
Pri zakúpení jedného balenia teraz dostanete  
Artelac® Rebalance, 10 ml len za 0,01 €.  
Pomáha v úľave symptómov suchého oka.
1) Výživový doplnok.
2) zdravotnícka pomôcka.

oči

+
Pri kúpe Ocuvite® 

Lutein Premium, 60 tbl
artelac® Rebalance, 

10 ml len za  
1 CenT

kožné mykózy

Canespor® krém, 15 g  
alebo Canespor® roztok, 15 ml
KONIEC SVRBENIA AJ PÁLENIA. KONIEC PLESNE.
canespor® krém je určený na liečbu kožnej mykózy 
(plesne) nôh, rúk a ďalších častí tela. 
canespor® roztok na liečbu plesňových ochorení kože.
Obidva lieky sú vhodné aj na aplikáciu do medziprstových 
priestorov. Komfortná aplikácia – len 1x denne.
Lieky na vonkajšie použitie. obsahujú bifonazol.

L.
SK

.M
K

T.
CC

.0
1.

20
20

.1
02

0

8,09 €

  699 €

pokožka

  500 €

Tea tree olej, 10 ml
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.

7,46 €

87,00 /kg

  609 €

6,35 €

  519 €

ZľAVA NA celé  
PORtfólIO cOReGA

močové cesty

Brusnice Forte, 10 tbl
Prípravok je kombináciou troch látok:
• extraktu z plodov brusníc veľkoplodých s vysokým 

obsahom proanthokyanidínov (PAC), 
• monosacharidu D-Manózy,
• výťažku z vňate zlatobyle obyčajnej, ktorá prispieva 

k prirodzenej funkcii močového mechúra 
a dolných močových ciest.  

Výživový doplnok.

  650 €

Excilor® lak na liečbu plesňových  
infekcií nechtov,  
3,3 ml
Excilor® je určený na ošetrenie plesňových infekcií 
nechtov. Rýchle preniká do nechtu a tak pôsobí v mieste 
problému. Stačí jedna minúta denne.
zdravotnícka pomôcka.

plesňové infekcie necHtov

7,31 €

42,33 €/l

  635 €

11,46 €

10 tbl

  995 €

12,21 €

  999 €

- 18 %

- 18 %

- 18 %
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prostata, potencia  
a vitalita

CEMIO RED3, 60 cps
V akcii aj CEMIO RED3, 30 cps

Nová generácia v starostlivosti o prostatu, potenciu 
a vitalitu. Tri účinky v jednej kapsule denne. Slivka africká 
a ľan siaty podporujú zdravie prostaty, maca podporuje 
sexuálne zdravie a fyzickú kondíciu, sibírsky ženšen 
podporuje vitalitu.
Výživový doplnok.

Beliema® Effect, 10 vaginálnych tabliet
Vaginálne tablety s laktobacilmi a kyselinou mliečnou. 
Vhodné pri vaginálnej infekcii.  
V akcii aj iné produkty Beliema®

zdravotnícka pomôcka.

intímne zdravie

11,32 €

  925 €

Femibion® 1 Plánovanie a prvé týždne 
tehotenstva, 28 tbl
NOVÉ ZLOŽENIE  
Na obdobie plánovania a až do konca 12. týždňa 
tehotenstva. S kombináciou kyseliny listovej a Metafolínu 
a novou zložkou cholínom na podporu zvýšenej výživovej 
potreby počas plánovania a tehotenstva.
Výživový doplnok.

plánovanie a teHotenstvo

15,08 €

  1305 €

Nizoral® šampón 2 %, 60 ml
Nizoral® lieči nielen symptómy, ale hlavne príčiny lupín, 
seboroickej dermatitídy a pityriasis versicolor.
Liek na vonkajšie použitie. obsahuje ketokonazol 2 %.

starostlivosť o vlasy

Vlasové hnojivo, 60 tbl, 150 tbl
Prípravok pre podporu prirodzenej hustoty vlasov 
a pre obmedzenie 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.

Teraz v akcii aj vo forme Vlasové hnojivo šampón, 150 ml 
Kozmetický výrobok.

13,23 €

  1145 €
27,43 €

  2375 €

PARANIT extra silný sprej 100 ml + hrebeň 
Odstráni vši do 5 minút. Obsahuje faktor na ochranu proti 
všiam (LPF), ktorý vo vlasoch vytvára pre vši nepriaznivé 
podmienky a chráni pred opakovanou nákazou až 
do 72 hodín*. Klinicky preukázaná 100 % účinnosť*. 
Dermatologicky testovaný, bez silikónov.  
V akcii aj PARANIT Radikálny šampón 100 ml + hrebeň
* Ochrana faktorom LPF a pedikulicídna aktivita boli preukázané na 
základe údajov ex vivo. Paranit sprej zabíja 100 % vší a takmer 100 % hníd.

zdravotnícke pomôcky.

17,57 €

160,60 €/l
PARAnIt 

extra silný

  1606 €

NOVINKA

Vyhrajte

GARMIN HODINKY
spolu s fínskym horčíkom 

MAGNEX 

http://www.magnex.fi/sk/sutaz/

Výživový doplnok.

50 tABlIet 
ZdARMA

12,01 €

173,17 €/l

  1039 €

20,89 €

60 cps

  1769 €

- 18 %
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letné mesiace boli odjakživa rezervované 
pre načerpanie síl a oddych. Niektorí to riešili 
len sladkým nič nerobením a polihovaním pri 
vode, iní sa naháňali po pamiatkach, či už prí-
rodných, alebo historických. A keďže slovo do-
volenka evokuje viac si dovoliť , nepozerali 
sme na euro, predtým ani na korunu. 

Zrazu ale nastal čas, keď musíme pozerať na 
koronu. Prišiel niekto zákerný, voľným okom 
neviditeľný. Ale život ide ďalej a treba žiť. A naj-
mä zachovať kľud, pokiaľ je to možné vyhýbať sa 
ohrozeným oblastiam a správať sa zodpovedne. 
Veď státisíce ľudí sa už úspešne zotavili.

ČO Je KORONAVíRuS A AKO SA PReNÁšA?

COVID-19 patrí do známej skupiny koronavíru-
sov, z ktorej najznámejšie sú SARS alebo MERS. 
Vírusy z tejto skupiny sú známe tým, že sa pre-
nášajú zo zvieraťa na človeka. Napríklad SARS 
vznikol prenosom choroby z cibetiek na človeka. 
Taký MERS zasa prenosom choroby z ťavy jed-
nohrbej na človeka. Okolo najnovšieho vírusu je 
zatiaľ mnoho otáznikov. 

Koronavírus sa primárne prenáša kvapôč-
kami z nosa a úst, ktoré najčastejšie z človeka 
vychádzajú pri kýchaní alebo kašľaní. Vírus sa 
môže prenášať aj telesnými tekutinami, ako na-
príklad močom.

Všetky doterajšie prísne epidemiologické a hy-
gienické opatrenia boli zamerané na zabránenie 
šírenia vírusu a na jeho likvidáciu. Zatiaľ nie je 
žiadny účinný liek, ani očkovacia látka, i keď na 
tom usilovne pracujú vedci na celom svete. Pre-
to už pri samotnom cestovaní treba rátať napr. 
so zvýšenou kontrolou zdravotného stavu náv-
števníkov prichádzajúcich do akejkoľvek krajiny. 
Turisti by si mali byť vedomí vírusu, vyhýbať sa 
silne postihnutým oblastiam a vykonávať odpo-
rúčané preventívne opatrenia krajiny, ktorú chcú 
navštíviť. Opatrenia medzi krajinami sa líšia, pre-
to sa s nimi treba podrobne zoznámiť. Nemuselo 
by sa to totiž zaobísť bez pokuty.

Najlepšia by bola dovolenka na Slovensku, prí-
padne v okolitých krajinách, kde je korona už pod 
dozorom a prísne sledovaná.

RAdy PRI ceStOVANí lIetAdlOM

Letisko je miesto s veľkým počtom ľudí, kde je 
šanca nákazy väčšia ako v práci či reštaurácii. Aj 
keď sú často umývané a dezinfikované. Letecké 
spoločnosti majú právo odmietnuť cestujúcich, 
u ktorých majú podozrenie na prenosnú chorobu.

Pri nastúpení do lietadla si môžeme pomocou 
vlhčených utierok utrieť celý priestor okolo seba, 
najmä operadlá  a stolík pred nami. Dobré je mať 
počas celého letu rúško alebo respirátor (samo-
zrejme už aj na letisku). 

Odporúčania v prípade, že sa objaví teplota, 
kašeľ a dýchavičnosť
• Ak ste v lietadle, okamžite to oznámte palub-

nému personálu.

• Ak ste už vystúpili, vyhľadajte stálu lekársku 
službu na letisku.

• Ak ste už doma, vyhnite sa kontaktu s ľuďmi 
a telefonicky kontaktujte svojho lekára alebo 
lekársku pohotovostnú službu. Informujte ich 
o svojom stave i pobyte v rizikovej oblasti.

RAdy PRe ceStNÚ dOPRAVu

Vzhľadom k upokojeniu stavu korona situácie 
v Európe a uvoľneniu opatrení, uprednostnite po 
cestách dopravu autom pre malý počet pasažie-
rov, väčšinou ide o osoby z jednej domácnosti. 

Ako znížiť riziko nákazy koronavírusom na 
dovolenke? 
• Často si umývajte ruky mydlom a vodou a použí-

vajte dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu.

•	 Majte rúško, prípadne respirátor a pri kašli 
bez rúška si zakryte vždy ústa a nos vreckov-
kou, nie rukou!

• Nedotýkajte sa prstami úst a očí, je to rovnako 
dôležité.                                                   

• Vyhýbajte sa kontaktu s ľuďmi, ktorí javia prí-
znaky nádchy alebo chrípky.

• Nevystavujte sa nechránenému kontaktu s di-
vými alebo hospodárskymi zvieratami.

• Mäso, výrobky z neho a vajíčka dôkladne pre-
varte.

Ak sa chceme vyhnúť ochoreniam, treba aktívne 
pracovať na budovaní zdravého imunitného systé-
mu. A tam má svoje nezastupiteľné miesto zdravá 
strava s dostatkom základných vitamínov (C, A, D, 
E, K, B) a bioprvkov (železo, zinok, selén atď.). 

dôležitá je aj črevná mikroflóra, ktorú 
ovplyvníme tzv. probiotikami. Probiotiká sú živé 
kultúry mikroorganizmov – najčastejšie lak-
tobacily a Bifidobaktérie. Normalizujú črevnú 
flóru, pôsobia preventívne proti infekciám čre-
va a v dlhodobých štúdiách má ich podávanie 
ochranný účinok aj proti alergiám.

Na doplnenie probiotík môžete zvoliť prípravok 
z PluS lekárne – laktobacily 9 (balenie 14, 30 
alebo 60 kapsúl). Tento výživový doplnok je kom-
plexom 9 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií. 
V dennej dávke obsahuje 15 miliárd vitálnych 
mikroorganizmov.

Ak sa necítite zdravotne dobre a máte príznaky 
spojené s novým koronavírusom – teplota, kašeľ 
a dýchavičnosť: 

• kontaktuje telefonicky svojho lekára alebo 
infolinku Národného centra zdravotníckych 
informácií – 0800 221 234 či Úrad verejného 
zdravotníctva SR – 0917 222 682, kde vám od-
borníci zodpovedajú na vaše otázky;

• alebo napíšte na: novykoronavirus@uvzsr.sk

MUDr. Miloš BUBÁN

 facebook.com/pluslekaren       instagram.com/pluslekaren       youtube.com/pluslekaren

Dovolenky a korona kríza
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 SUDOKU

Vyriešte sudoku a pošlite nám vylúštené čísla (z oranžových štvorčekov, 
v abecednom poradí od písmena A po písmeno L) do 31. júla 2020 mailom 
na adresu sutaz@pluslekaren.sk. Do predmetu mailu uveďte SudOKu. 
Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. troch 
z vás odmeníme balíčkom produktov PluS leKÁReŇ v hodnote 27 €. Mená  
výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 9/10  2020.

Precvičte si pamäť!

AKORD, ARMÉN, BRADA, ČAPICA, ČIARKA, ČISTOTA, 
HRABOŠ, IZOLEPA, KANTILÉNA, KASKADÉR, KOČIAR, 
KOLÍSKA, KOŠIAR, KRAČÚN, KRAVÍN, KRÉDO, LABUŤ, 
MALINA, MENTALITA, NÁRAZ, NEMECKO, NOMÁD,  ODPIS, 
OKRSOK, PÁRIK, POŠTA, PREJAV, SANDÁLE, SATÉN, 
SKAUT, SKÓRE, SKRAT, SKRÝVAČKA, SOĽ NAD ZLATO, 
STROP, SUDOKU, SUPERMAN, SUTANA, SVÄTYŇA, ŠAMOT, 
ŠÁLKA, ŠPENÁT, ŠTREKA, TROSKY, VLASŤ, VRANA.

 OSEMSMEROVKA Vylúštenú osemsmerovku posielajte do 31. júla  2020 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 39 €. Mená  výhercov 
zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 9/10  2020.

3 x

 facebook.com/pluslekaren       instagram.com/pluslekaren       youtube.com/pluslekaren

3 x
balíček  

produktov

3267

5 7 6 3

A 2 6 4

3 B 8 4

9 4 8 3 2

2 8 9 4

3 5 8

3 1 9 6

7 C 1 9

9 2 4 6 1 D

4275

5 4 2 1

9 7 5 4 3

E 6 F
3 7 9 1

4 9 G 2 5

1 2 4 3

1 3 6

6 7 H 9

5 9 1 7 3 4

3797

3 6 2 9 7

5 4 I 6

3 1 2

1 J 4

9 4 2 7 1

8 3 7 6 K
1 3 5

6 8 L 2 9

7 8 4 9 1

Väčšinou ...

S I Z O L E P A C I P A Č

D A S L K O S R K O A Ň TS

Š Á L K A T K U E Č K Y O

A T M N R B A K I J R T KA T M N R B A K I J R T K

M D R O K A U Y R E A Ä C

O Š P E N Á T Ť K A I V E

T H K Á K O S Š D S Č S MT H K Á K O S Š D S Č S M

A R R O R A I Š O K O Ú E

L A M A L I N A D P K R N

Z B Š V T Í K T P Ť Ó E TZ B Š V T Í K T P Ť Ó E T

D O R A V O S A I K O L A

A Š N A N U T K S L D Á L

N S R É D A K S A K É D IK

Ľ K T O M A R T I I R N T

O A K S K R Ý V A Č K A AO A K S K R Ý V A Č K A A

S U P E R M A N A T U S A



Lieky nie sú viazané na lekársky predpis. Pred ich použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte 
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  TAJNICKA

Vylúštenú tajničku posielajte  do 31. júla 2020 mailom na adresu sutaz@pluslekaren.sk. 
Do predmetu mailu uveďte tAJNIČKA. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu 
a telefónne číslo. troch z vás odmeníme balíčkom produktov PluS leKÁReŇ v hodnote 
50 €. Mená výhercov zverejníme v PLUS LEKÁREŇ Novinky 9/10  2020.

Vyhrajte skvelé ceny!

V súvislosti so spotrebiteľskou súťažou organizovanou spoločnosťou UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, so sídlom Opatovská cesta 4,  
972 01 Bojnice,  dochádza k spracovaniu vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa za účelom vyhodnotenia 
a spracovania výsledkov súťaže, identifikovania výhercu a odovzdania výhry výhercovi. Osobné údaje výhercov spotrebiteľských súťaží budú zlikvidované po uplynutí 3 rokov 
od skončenia zmluvného vzťahu. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov nájdete na našej stránke www.pluslekaren.sk/ochrana osobných 
údajov/GDPR. V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhra neprevyšujúca 350 EUR je oslobodená od dane. Foto výhier je len ilustračné.
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Výhercom srdečne blahoželáme!

 facebook.com/pluslekaren       instagram.com/pluslekaren       youtube.com/pluslekaren

Správne riešenie sudoku z čísla 5/6:   
8683     5183     5282

Vecné ceny získali:
Jana A. z Košíc
Eva N. z Bystričan
Mária B. z Trnavy

Správne riešenie tajničky z čísla 5/6:  
PlAMeNe VyHNe, tAK SA PReJAVí  
V ČASe ZlOM OZAJStNÁ VeRNOSŤ.

Vecné ceny získali:
Peter J. z Brezna
Viera B. z Detvy
Anežka K. z Kamenice n/Cirochou

Správne riešenie osemsmerovky  z čísla 5/6: 
ČAS MIeRNI BOleSŤ

Vecné ceny získali:
Miroslav B. z Kežmarku
Juraj V. z Partizánskeho
Dominika K. z Humenného  

3 x
Július Satinský (1941 – 2002), herec, komik, dramatik, spisovateľ a autor literatúry pre deti.ý ( ), , , , p y p
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Pripravil: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, www.szhk.sk Autor: M. Kupčo
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Staráme sa o Vaše zdravie vo viac ako 530 lekárňach po celom Slovensku.
Nájdi svoju najbližšiu PluS leKÁReŇ na www.pluslekaren.sk

opaľovanie

Opaľovací krém na tvár 
SPF 30 anti-aging, 50 ml

Unikátna kombinácia aktívnych látok 
napomáha zabraňovať predčasnému 

starnutiu pokožky v dôsledku 
slnečného žiarenia.
Kozmetický výrobok.

  990 €

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.

Opaľovacie 
mlieko SPF 30, 
230 ml
chráni pokožku pred 
poškodením spôsobeným 
UVA a UVB žiarením.
Kozmetický výrobok.

  1190 €
51,74 €/l

Opaľovacie  
mlieko KIDS  
SPF 30, 230 ml
Je určené pre citlivú pokožku 
detí od narodenia. chráni 
pokožku vášho dieťaťa pred 
poškodením  
spôsobeným uVA a uVB 
žiarením. 
Kozmetický výrobok.

  1190 €
51,74 €/l

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.

  690 €
30,00 €/l

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.

  590 €
39,33 €/l

  490 €
32,67 €/l

reGenerácia pokožky

reGenerácia pokožky

  600 €

"Starostlivosť o pokožku po opaľovaní je veľmi dôležitá. 
Pokožka stráca pružnosť, hydratáciu, je napnutá, zvyčajne 
začervenaná a podráždená. Na ošetrenie pokožky odporúčam 
PLUS Panthenol 10 % mlieko. Ak sa spálite, ako prvá pomoc 
je vhodný PLUS Panthenol 10 % vo forme spreja."

Mgr. Erik Gyerpál 
Radi Vám pomôžeme v PLUS lekárni Camilca,  

Sládkovičova 9, Krupina.

pokožka, zrak

opaľovanie

Panthenol  
Sensitive Kids 6 % sprej, 
150 ml
S obsahom panthenolu, komplexu 
vitamínov B, e a urey. Obsahuje 
telu prirodzené hydratačné zložky. 
Je vhodný aj pre obzvlášť suchú 
a citlivú pokožku. Vhodný pre deti 
od 3 rokov.
Kozmetický výrobok.


