
január 2019

*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku
obsiahnuté v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH.
Akcia platí od 1.1.2019 do 31.1.2019
alebo do vypredania zásob.

5,90 €
5,15 €

POZNÁTE

Z TV REKLAMY

POZNÁTE

Z TV REKLAMY

6,70 €
5,85 €

8,05 €
7,00 €

70,00 €/l

POZNÁTE

Z TV REKLAMY

8,70 €
87,00 €/l

Hylak® forte*

+ Hylak® forte*, 30ml za 0,01€
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.

TRÁVENIE

Lieky na vnútorné použitie 

100 ml

0,01 €

POZNÁTE

Z TV REKLAMY

LIVSANE
Nosový vyplachovací sprej
s morskou vodou
Sprej s morskou vodou je vhodný na intenzívne 
čistenie, vyplachovanie nosa a zvlčenie nosovej 
sliznice. Ideálny v čase prechladnutia a alergie. Na 
cca 40 aplikácií.

NOSOVÝ SPREJ
100 ml

Zdravotnícka pomôcka 

Junior-angin
pastilky | lízanky | sirup
Expert na bolesť v hrdle u detí. Uľavuje od 
bolesti v krku a upokojuje podráždené sliznice.

BOLESŤ HRDLA U DETÍ
24 pastilek

8 lízaniek
100 ml sirup

Zdravotnícka pomôcka

9,95 €
7,75 €

MAGNE B6 FORTE
+ Magne B6 Balance za 0,01€
Magne B6® Balance a Magne B6 Forte obsahujú  horčík 
a vitamín B6. Magne B6 Balance naviac 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.

VITAMÍNY A MINERÁLY
50 tabliet

Výživový doplnok

0,01€
PARALEN GRIP*

horúci nápoj pomaranč a zázvor
500 mg/10 mg 
Odstraňuje príznaky chrípky a nachladnutia, ako sú: horúčka, upchatý 
nos, bolesť hlavy, bolesť hrdla. Nespôsobuje ospalosť. Bez umelých 
farbív. V zľave aj príchuť citrón, čerešňa a echinacea a šípky.

CHRÍPKA A NACHLADNUTIE

Liek na vnútorné použitie 

12 vrecúšok

Voltaren Forte*

2,32 % gél
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín.
Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí
aplikovať iba 2x denne. Ľahko otvárateľný uzáver.
Liek obsahuje diclofenacum diethylaminum.

BOLESŤ

Liek na vonkajšie použitie

150 g
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POZNÁTEZ TV REKLAMY

7,95 €
6,90 €

*

Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín.
Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín.
Uľavuje od bolesti chrbta, svalov a kĺbov. Stačí
Analgetikum vo forme gélu s účinkom na 12 hodín.

aplikovať iba 2x denne. Ľahko otvárateľný uzáver.
Liek obsahuje diclofenacum diethylaminum.

150 g

6,29 €
5,29 €

52,90 €/l

17,70 €
15,35 €

102,30 €/kg



Akcia platí od 1.1.2019 do 31.1.2019 alebo do vypredania zásob.

Otrivin*

Menthol 0,1%
+ papierové vreckovky Kleenex
za 0,01 eur 
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 obsahuje xylometazolíniumchlorid.
Akcia platí aj na Otrivin Complete za 6,15 €.

NÁDCHA

Liek na použitie do nosa 

10 ml

CROTALGIN
FORTE krém
S unikálnym obsahom jedu štrkáča texaského a kobry indickej 
odľahčuje svaly opuchnutých, tuhých, spastických častí tela, 
zvyšuje mikrocirkuláciu, čím urýchluje metabolizmus pokožky. 
V zľave aj Crotalgin krém za 3,25 €.

SVALY A KĹBY

Kozmetický výrobok 

50 g

Otrivin
Menthol 0,1%
+ papierové vreckovky Kleenex
za 0,01 eur 
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 obsahuje xylometazolíniumchlorid.
Akcia platí aj na Otrivin Complete za 6,15 €.

NÁDCHA

Liek na použitie do nosa 

5,05 €
IBALGIN®

RAPIDCAPS 400 mg*
Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Ľahko 
rozpustné ružové mäkké kapsuly s tekutou účinnou 
látkou. Pri bolesti hlavy a migréne, bolesti zubov, 
chrbta, svalov a bolestivej menštruácii. Pre dospelých 
a dospievajúcich nad 12 rokov (od 40 kg telesnej 
hmotnosti). Obsahuje ibuprofén.

BOLESŤ

Liek na vnútorné použitie 

30 kapsúl

Účinné analgetikum s protizápalovým účinkom. Ľahko 
rozpustné ružové mäkké kapsuly s tekutou účinnou 
látkou. Pri bolesti hlavy a migréne, bolesti zubov, 
chrbta, svalov a bolestivej menštruácii. Pre dospelých 
a dospievajúcich nad 12 rokov (od 40 kg telesnej 

5,10 €
4,40 €

MUCONATURAL
complete sirup proti kašľu
ÚČINNÉ RIEŠENIE NA VŠETKY DRUHY KAŠĽA: Zmierňuje 
kašeľ, chráni sliznicu, rozpúšťa hlien. Obsahuje prírodné extrakty 
zo skorocelu, ibiša, tymiánu a rastlinný glycerín. V zľave aj 
MUCOSOLVAN Retard 20 kapsúl za 7 €.

KAŠEĽ
120 ml

Zdravotnícka pomôcka 

5,75 €
5,00 €

CELASKON
ČERVENÝ POMARANČ* 500 mg
Skracuje trvanie a znižuje závažnosť chrípky a nachladnutia. 
Užíva sa pri zvýšenej potrebe vitamínu C počas dospievania, 
v tehotenstve, starobe, pri dojčení, namáhavej práci, športe, 
infekčných ochoreniach, po úrazoch, u fajčiarov.
Liek obsahuje kyselinu askorbovú.

VITAMÍNY A MINERÁLY
30 tabliet

Liek na vnútorné použitie 

PHYSIOMER
nosový sprej Hypertonický
s obsahom morskej vody
Uvoľní upchatý nos pri nádche a prechladnutí. Nosový sprej 
Physiomer zo 100% prírodnej morskej vody,bohatej na minerály. 
Čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu,prirodzene regeneruje.
V zľave aj Physiomer Baby, Kids a Gentle Jet.

NOSOVÝ SPREJ
135 ml

Zdravotnícka pomôcka 

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

IMUNITA
150 ml

Výživový doplnok

CROTALGIN
zelené mušle a kurkuma
Pomáha udržiavať flexibilitu kĺbových chrupaviek, 
prispieva k zachovaniu zdravých kostí. Pravidelný 
príjem prípravku sa odporúča obzvlášť seniorom a 
pre aktívnych športovcov.

SVALY A KĹBY
60 ks

Výživový doplnok

6,50 €
5,65 €

V zľave aj Crotalgin krém za 3,25 €.

Kozmetický výrobok Dorithricin®*

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.

BOLESŤ HRDLA

Liek na orálne použitie

20 pastiliek 
7,50 €

6,85 €

8,65 €
6,45 €

4,95 €
4,15 €

Otrivin
Menthol 0,1%
+ papierové vreckovky Kleenex
za 0,01 eur 
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 obsahuje xylometazolíniumchlorid.
Akcia platí aj na Otrivin Complete za 6,15 €.

Liek na použitie do nosa 

11,25 €
9,85 €

73,00 €/l

7,45 €
6,50 €

54,20 €/l

0,01 €



*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté
v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH.

Nasivin*

0,05% nosový sprej
Nasivin účinkuje už do 25 sekúnd a 
skráti trvanie nádchy o 2 dni.
Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid.

NÁDCHA

Liek na použitie do nosa

10 ml

Pleumolysin®*

Silné antitusikum pre úľavu od suchého a 
dráždivého kašľa.

KAŠEĽ

Liek na vnútorné použitie 

10 ml

Strepsils* PLUS SPRAY
Na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a 
kvasinkám.Lokálny anestetický účinok. Rýchla aplikácia.
V zľave aj Strepsils PLUS* 24 pastiliek za 6,20 €.

BOLESŤ HRDLA

Liek na vnútorné použitie

20 ml 

BIOPRON 9
Premium
Vhodný pri a po užívaní antibiotík. Kombinácia 9 kmeňov živých 
mikroorganizmov v maximálnej koncentrácii 20 miliárd v dennej 
dávke. V zľave aj Biopron 9 Premium 60 kapsúl za 15,90 €.

IMUNITA
30 kapsúl

Výživový doplnok

11,50 €
9,90 €

Bepanthen
Care Masť
Pomáha chrániť detský zadoček pred vznikom zaparenín. 
Na každodennú starostlivosť. Stará sa aj o prsné bradavky 
namáhané dojčením i o suchú pokožku celej rodiny.
V zľave aj Bepanthen care masť 30g s 10% zľavou.

MATKA A DIEŤA
100 g

COLDREX MAXGRIP*

LESNÉ OVOCIE
+ Physiomer hypertonický 20 ml za 0,01EUR 
Horúci nápoj s kombináciou 3 účinných látok, ktorý uľaví od príznakov chrípky a 
silného prechladnutia. Znižuje horúčku, tlmí bolesť hlavy, bolesť v hrdle, uvoľňuje 
upchatý nos. V zľave aj Coldrex Maxgrip Lemon za 8,60 EUR a Coldrex Grip 
Plus Kašeľ za 8,85 EUR.

CHRÍPKA A NACHLADNUTIE

Coldrex je liek na vnútorné použitie | Physiomer je zdravotnícka pomôcka

10 vreciek

8,60 €

10 ml

4,30 €
3,75 €

Strepsils
Na silnú bolesť hrdla. Účinkuje proti vírusom, baktériám a 
kvasinkám.Lokálny anestetický účinok. Rýchla aplikácia.
V zľave aj Strepsils PLUS* 24 pastiliek za 6,20 €.

7,35 €
6,25 €Nasivin

0,05% nosový sprej
Nasivin účinkuje už do 25 sekúnd a 
skráti trvanie nádchy o 2 dni.
Liek obsahuje oxymetazolíniumchlorid.

NÁDCHA

Liek na použitie do nosa

3,45 €
3,00 €

Elmex gelée*

Prevencia zubného kazu, predovšetkým u detí a 
mladistvých, ako aj u pacientov so zubnými strojčekmi. 
Podporuje remineralizovať zubnú sklovinu.
Liek obsahuje Olaflur.

ZUBNÁ HYGIENA

Liek na dentálne použitie

25 g

7,25 €
5,95 €

6,20 €
5,40 €

Soledum* 200 mg
mäkké gastrorezistentné kapsuly
Účinne potláča zápal v prieduškách. Rozpúšťa usadený hustý hlien 
v prieduškách. Uľahčuje namáhavé vykašliavanie. Uľavuje od 
akútneho zápalu vedľajších nosových dutín. Liek obsahuje cineolum.
V zľave tieť Soledum* 100mg 20 tabliet za 4,90 €.

KAŠEĽ A PRECHLADNUTIE

Liek na vnútorné použitie

20 kapsúl

NOVINKA

100 g

0,01 €

12,30 €
10,65 €

106,50 €/kg



*Vždy si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté
v pribalenej písomnej informácii pre užívateľov liekov.
O použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Uvedené ceny sú odporúčané a s DPH.
Akcia platí od 1.1.2019 do 31.1.2019
alebo do vypredania zásob.

PROSPAN* sirup
Pri kašli a zápalových ochoreniach dýchacích ciest. 
Vhodný od narodenia. Čerešňová príchuť.
Liek obsahuje suchý extrakt brečtanových listov.
V zľave aj Prospan* akut 10 tabliet za 3,55 €.

KAŠEĽ

Liek na vnútorné použitie

100 ml

NAJBLIŽŠIA LEKÁREŇ:

Lactoseven
Laktobacily s unikátnym zložením 7 kmeňov baktérií 
mliečneho kvasenia, inulínovej vlákniny a vitamínu D na 
imunitu. Prémiové balenie, 20 tabliet zdarma. Vhodný pri 
oslabení imunity.

LAKTOBACILY
100 + 20 tabliet

Výživový doplnok

Degasin
280 mg
Upokojuje a zabraňuje nadúvaniu a plynatosti. 
Najvyššia koncentrácia účinnej látky.

TRÁVENIE

Zdravotnícka pomôcka

32 kapsúl

6,45 €
5,65 €

GENERICA
Probicus Premium
Obsahuje 5 kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií, vlákninu 
a vitamín B6, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu 
imunitného systému. Vhodný pri užívaní antibiotík, priaznivo 
pôsobí na celkové zdravie človeka.

TRÁVIACI TRAKT
15 kapsúl

Výživový doplnok

Prostenal NIGHT
ŠPECIALNA STAROSTLIVOSŤ PRE ZDRAVÚ PROSTATU 
A PRI PROBLÉMOCH S NOČNÝM MOČENÍM. Saw 
palmetto je odporúčané ako prírodná pomoc na udržanie 
zdravia prostaty a normálneho prúdu moču. V zľave aj 
Prostenal CONTROL 60 tabliet za 15 ,20 €.

PROSTATA
60 tabliet

Výživový doplnok

5,20 €
4,50 €

17,50 €
15,20 €

NAJBLIŽŠIA LEKÁREŇ:

5,05 €

LEROS
Šťava Baza čierna
+ čaj Natur Priedušky
s vitamínom C
100 % prírodný produkt a bez pridaného cukru, bez 
prídavkov kyseliny citrónovej, bez konzervantov, farbív a 
iných aditív, prirodzený obsah vitamínov.
V ponuke viac druhov balíčkov.

PITNÝ REŽIM
500 ml

20 vrecúšok

19,00 €
15,80 €

Reparil* - Gel N
dermálny gél
Potláča zápal, opuch a bolesť. Používa sa pri zraneniach s 
pomliaždeninami, vyvrtnutiami, podliatinami, pri kŕčových žilách.
V zľave aj Reparil® Dragées* 20mg, 40 tabliet za  7 €.
Reparil Dragées je liek na perorálne použitie a obsahuje aescín.

OPUCH A BOLESŤ

Reparil Gel N je liek na dermálne použitie

100 g

PARANIT radikálny
proti všiam a hnidám sprej
+ šampón 100 ml + hrebeň zadarmo
Odstráňte 100% vší jedinou 15 minútovou aplikáciou! Radikálny 
sprej proti všiam a hnidám, šampón po ošetrení a hrebeň naviac. 
Zľava platí aj na PARANIT RADIKÁLNY ŠAMPÓN s hrebeňom.

PARAZITY
100 ml

Zdravotnícka pomôcka

prídavkov kyseliny citrónovej, bez konzervantov, farbív a 

20 vrecúšok

ŠŤAVA + ČAJ

12,25 €
10,65 €

Zovirax Duo*

Krém na liečbu oparu s dvojitým zložením: zastavuje 
množenie vírusu a pomáha liečiť zápal. Pomáha 
zastaviť vznik pľuzgierikov.

OPARY
2 g

Liek na vonkajšie použitie

B17 APRICARC
s marhuľovým olejom
Unikátna kombinácia 4 prírodných zložiek v 1 kapsule. 
Obsahuje marhuľové jadrá, reishi, rakytník a hlivu.
V zľave aj balenie 180 kapsúl za 31,75 €.

IMUNITA
60 kapsúl

Výživový doplnok

Obsahuje marhuľové jadrá, reishi, rakytník a hlivu.

15,45 €
12,70 €

20 TABLIET
ZDARMA

10,55 €
8,65 €

86,50 €/kg

6,80 €
5,60 €

56,00 €/l


